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Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ
ηεο 3εο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γ.. γηα ην έηνο 2022.

ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Πξνθήξπμε δεκφζηνπ
πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΔΠΑΛ

Αρ. απόθαζες: 3.1.06/06/2022

ήκεξα, εκέξα Γεπηέξα 06/06/2022 θαη ψξα 15:00 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηεο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο, κεηά απφ ηελ κε αξηζ. πξση.13602/06/2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζψο απφ ην ζχλνιν ησλ 11 ζπκκεηείραλ 10 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ήηνη:
1.

Κηηζέιιεο Δκκαλνπήι, Πξφεδξνο

6.

ηακάηε Αηθαηεξίλε

2.

Βνχξινπ Μαξία (αληί ηνπ Υαηδεζάββα Μελά)

7. Μπάθνπ Μαξία

3.

Γαβξίιε Αγγειηθή (αληί ηνπ Φαζθηψηε Γεσξγίνπ)

4.

Αλησλνπνχινπ Φηιηψ

9. Καηζαξέιεο Νηθφδεκνο

5.

Γηαηίιεο Γεψξγηνο

10. Αλαγλσζηάθεο Κσλζηαληίλνο

8. Γηαλλαξέιεο Άξεο

Απψλ ν εθπξφζσπνο ησλ καζεηψλ. Ο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Εηνχηνο Γεψξγηνο ππνζηήξημε γξακκαηεηαθά ηελ δηαδηθαζία.
πδεηήζεθε θαη ην παξαθάησ ζέκα:

Πξνθήξπμε δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ
ηνπ ΔΠΑΛ
Ο πξφεδξνο εηζεγήζεθε:
Ζ αλάζεζε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΔΠΑΛ, έπεηηα απφ
ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο θαη ηελ απνρψξεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εθκεηαιιεπηή, κπνξεί λα γίλεη
κφλν θαηφπηλ δηαγσληζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 64321/Γ4-16-05-2008 (ΦΔΚ 1003Β/30-05-2008) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Γ1/04-08-2016 (ΦΔΚ 2646Β/25-08-2016).
Δηζεγνχκαζηε ηελ Πξνθήξπμε δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
αλάδεημε πιεηνδφηε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ, ηνλ νπνίν ζα δηελεξγήζεη ε ηξηκειήο επηηξνπή (Παπαλησλνπνχινπ
Εσή, Κηηζέιιεο Δκκαλνπήι, Αληψλεο Φηιηππίδεο) ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ κε αξηζκφ 2.3.07/04/2022
απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο.
Δηζεγνχκαζηε ηνπο φξνπο δηαγσληζκνχ σο εμήο:
1. Σφπνο θαη ρξφλνο ηνπ δηαγσληζκνχ
Ο δηαγσληζκφο
ζα
γίλεη
ζηελ έδξα ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρείν Καηζαξηαλήο, ζηελ νδφ
Βξπνχισλ 125, ζηηο 16 Ηνπιίνπ 2022 εκέξα άββαην θαη ψξα 12:00.
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ
α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα.
β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε.
β) πληαμηνχρνη.
γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην.
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ ρνιείνπ

3. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην θαηά καζεηή πνζφ, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ απφ ηα άιια
δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν, θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.
Ζ πξνζθνξά απηή δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) Δπξψ.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
ζη) Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά
πξφζσπα)
δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα)
ε) Πνζφ εγγχεζεο 300 Δπξψ.
Ζ εγγχεζε απηή ζα επηζηξαθεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πιελ απηνχ ζηνλ
νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο θαη ζα επηζηξαθεί άηνθα κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο
ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ είλαη αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ Κπιηθείνπ δεκφζηνπ ή
ηδησηηθνχ ζρνιείνπ (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα)
η) πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο,
ηα) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΣ

4.Γηάξθεηα κίζζσζεο
Ζ δηάξθεηα κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ελλέα (9) έηε. Αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ιήγεη
30-6-2031.
5.Καηαβνιή κηζζψκαηνο
Ζ θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζην ινγαξηαζκφ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Ζ πξψηε
δφζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ζηηο 31 Μαΐνπ. Θα ιακβάλεηαη πάληα
ππφςε ν αξηζκφο ησλ θνηηνχλησλ καζεηψλ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο πνπ πιεξψλνληαη νη δφζεηο.
6. Ο πιεηνδφηεο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη:
α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ή ε παξαρψξεζε ζε άιιν άηνκν
β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ηακεηαθήο κεραλήο
γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.
δ) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο
ε) Σα πξνο πψιεζε πξντφληα είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη θαη νξίδνληαη απφ ηελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/ Γ.Π/νηθ
81025/27.08.2013 (ΦΔΚ 2135/29.08.2013 ηεχρνο Β’).
ζη) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ
Γ/ληή ηνπ ζρνιείνπ
δ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίδεη ηνλ αχιεην ρψξν απφ πξντφληα πνπ πσινχληαη ζην θπιηθείν
ε) ε πεξίπησζε πνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ αλαιάβεη ε θαζαξίζηξηα ηνπ ζρνιείνπ, απαγνξεχεηαη
λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Ο θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη
κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ.
Οη παξαπάλσ φξνη είλαη ππνρξεσηηθνί. Ζ παξάβαζε ελφο θαη κφλν φξνπ απφ ην κηζζσηή ζα έρεη σο ζπλέπεηα
ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
7. Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, εθφζνλ θξίλεη ηηο πξνζθνξέο
απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν.
Με επζχλε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο
ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ.

Tο Γηοηθεηηθό σκβούιηο ηες Δπηηροπής αποθαζίδεη ΟΜΟΦΩΝΑ ηελ έγθρηζε ηες Πρόηαζες ηοσ Προέδροσ όπως αλαισηηθά
αλαθέρεηαη ζηο Δηζεγεηηθό ηες παρούζες.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΚΗΣΔΛΛΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ

