
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟΤ ΠΙΕΡΙΑ   

« ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

.Β/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ.» 

               (Ν.Π.Δ.Δ.) 

ΑΙΓΙΝΙΟ 22/12/2014 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.:  72  

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

  

Από τα πρακτικά του Δ.. της 14ης τακτικής 

συνεδρίασης για το έτος  2014 

    

Αρ. απόφασης: 4-14/2014 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 

ανάθεση λειτουργίας - εκμετάλλευσης του 

κυλικείου του Γυμνασίου Αλωνίων 

 

το Αιγίνιο.. σήμερα 08/12/2014, ημέρα  Δευτέρα. και ώρα 12:30  στην αίθουσα  Δ.. του 

Δήμου Πύδνας Κολινδρού  όπου στεγάζεται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία “ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΠΤΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ” συνεδρίασε τακτικά στην …14η συνεδρίαση για το έτος 

2014 το Διοικητικό υμβούλιο της χολικής Επιτροπής ύστερα από τη με ημερ. 2411/2014., πρόσκληση 

της προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010  σε 

συνδυασμό με τα άρθ. 234 και 240   του  νόμου Ν. 3463/06.   

  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των εννέα (9). μελών ήταν 

παρόντα εεπτά (7) μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, ήτοι:  
 

                     ΠΑΡΟΝΣΕ 

 
1. Παπαιεμάλδξνπ Ρνδάλα - Πξόεδξνο 
2. Βαζηιεηάδνπ Ξαλζίππε, Μέινο 
3. Ιωαλλίδεο Βαζίιεηνο, Μέινο 
4. Σνπκάδνπ Διιάδα, Μέινο 
5. Γθαϊληαηδήο Γεώξγηνο, Μέινο 
6. Παπαξγπξίνπ Πελειόπε, Μέινο 

7. ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΔΛΟ 

                             ΑΠΟΝΣΕ 

 

   (ΑΠΟΤΙΑΖΕ ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ) 
Καιύβαο Γεώξγηνο – Αληηπξόεδξνο 
Αξηζηείδνπο Γεώξγηνο Μέινο 

ΘΕΜΑ: …Ο..  

Η Πξόεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην ζέκα ζέηεη ππ’  όςε απηήο  

α) ηελ 64321/Γ4/16-05-2008 Τπ. Απόθαζε (ΦΔΚ:1003/30-5-2008 η.Β΄), πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία θπιηθείσλ 
Γεκόζησλ ρνιείσλ.  

β) ηελ Τγ. Γηάηαμε  Γ.Π/νηθ 81025/27.08.2013 (ΦΔΚ 2135Β/29.08.2013) 

γ) ηε ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

Σνλίδεη ηελ αλάγθε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
ρνιείνπ.    Αθνινπζεί  ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό θαη ε ζρνιηθή 
επηηξνπή  

 
α π ν θ α ζ ί δ ε η  ν κ ό θ σ λ α  

 
1. Πξνθεξύζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό  δηαγσληζκό κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηε αλάζεζε 

ιεηηνπξγίαο & εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ Αισλίσλ.…….…………...…………………………….  
2 Καζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα δηελεξγεζεί ν δηαγσληζκόο  σο εμήο: 

Άξζξν 1ν 

Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ στην αίθουσα Δ..  του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στον 

Αιγίνιο. .. . ζηηο 16/01/2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα  12:30. 
Άξζξν 2ν 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη  6 ρξόληα, ζα αξρίζεη ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2014..   θαη ζα ιήμεη  
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ηελ  30ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο  2020. 
 
 

Άξζξν 3ν 
Διάρηζην όξην πξνζθνξάο αλά καζεηή νξίδεηαη ην πνζό ησλ 4€. 

Άξζξν 4ν 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην  δηαγσληζκό, ζα θαηαβιεζεί σο εγγύεζε ην πνζό ησλ  100€. 
ηνπο  απνηπρόληεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ην πνζό ζα επηζηξαθεί  κε ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνύ, εθηόο ηνπ 

πιεηνδόηε ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν πνζό ή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη 
ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο θαη ην νπνίν ζα παξαθξαηεζεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη  
ζα επηζηξαθεί κε ηε ιήμε άηνθα, πιελ ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ή  πξόσξεο ιήμεο ηεο ζύκβαζεο, νπόηε  
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

 
Άξζξν 5ν 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό είλαη ηα νξηδόκελα 
από ηελ παξ. 6 ηεο 64321/Γ4/16-05-2008 Τπ. Απόθαζεο. 

Άξζξν 6ν 
Σν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δόζεηο, ε πξώηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ε δεύηεξε ηελ 28ε 

Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.  
Γηα ηε θεηηλή ρξνληά ζα θαηαβιεζεί ε πξώηε δόζε ηελ 31ε  Μαΐνπ 2015. 

Άξζξν 7ν 
Ο επηηπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύηαη λα αζθαιηζηεί ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ζην θπιηθείν λα έρεη Φνξνινγηθή 

Σακεηαθή Μεραλή. 
Άξζξν 8ν 

Απαγνξεύεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζνηνλδήπνηε ηξόπν νιηθή ή κεξηθή παξαρώξεζή ηνπ ζε άιιν άηνκν. 
Άξζξν 9ν 

Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη λα ζπκκνξθώλεηαη 
ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο θπιηθείνπ. 

Άξζξν 10ν 
 Η παξνπζία ηνπ εθκηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Γύλαηαη λα 

επηθνπξείηαη από πξόζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο εξγαζίαο.  
 
Λνηπά άξζξα όζα αλαθέξνληαη ζηελ 64321/Γ4/16-05-2008 
(.. Η ρνιηθή Δπηηξνπή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο  όξνπο ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο κπνξεί 

όκσο λα πξνζζέζεη λα πξνζζέζεη άιινπο θαηά ηελ θξίζε ηεο νη νπνίνη όκσο δελ ζα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 
πάγηεο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο). 

 
3. πγθξνηείηαη Δπηηξνπή δηελεξγείαο ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη απνηειείηαη από ηνπο: 
1. Παπαγεσξγίνπ Πνιπδσξνο   Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ  κε αλαπιεξσηή ηνλ Κπξηαδή Υξήζην   
2. Παπαιεμάλδξνπ Ρνδάλα εθπξόζσπν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε αλαπιεξσηή ηνλ Καιύβα Γεώξγην  
3.Σειίδνπ Μαξία εθπξόζσπν ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ κε αλαπιεξσηή ηνλ Σζνιεξίδε Ισάλλε 
Σν απνηέιεζκα ηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, αθνύ ζπληαρζεί Πξαθηηθό, ζα ηεζεί ζηελ ηειηθή θξίζε  ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή όρη. 
 
 
1. Να ρνξεγεζεί ζε θάζε ελδηαθεξόκελν αληίγξαθν ησλ 
α)ππ’ αξίζκ. 64321/Γ4/16-05-2008 Τπ. Απόθαζεο (Λεηηνπξγία κςλικείων δημοζίων ζσολείων),  
β) Υγ. Διάηαξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013) 
Κανόνερ ςγιεινήρ ζσολικών κςλικείων, κανηινών (ζηαθεπών), σώπων εζηίαζηρ ενηόρ ηων ζσολείων και 
καθοπιζμόρ ηων πποϊόνηων πος διαηίθενηαι από αςηά ενηόρ δημοζίων και ιδιωηικών ζσολείων 
ππωηοβάθμιαρ και δεςηεποβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ.  

 
νη όξνη ησλ νπνίσλ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απόθαζεο θαη πξνθήξπμεο 

 

 
ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις  των συλλογικών ή μονομερών οργάνων των 

Δήμων,……………….. για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ( 15 ) ημερών  από τη 

δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου 

έλαβε γνώση αυτής. Ο ελεγκτής νομιμότητας  αποφαίνεται επί της προσφυγής, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία  δύο ( 2 ) μηνών από την υποβολή της.    Αν παρέλθει η ανωτέρω  προθεσμία χωρίς να 

εκδοθεί  απόφαση , θεωρείται  ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί .                                                   
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 Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα 

ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Τπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 

έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Τπηρεσίας Εποπτείας ΟΣΑ, της οποίας αποκλειστική αρμοδιότητα 

είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΣΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ. εξακολουθούν να 

ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδονται κατά 

τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ». 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις 

αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την 

κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει 

απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30 ) ημερών από την 

υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο Δήμο ή 

στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει προσφυγή. Οι 

αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4-14/2014 

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής: 

 
                 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ     ΣΑ ΜΕΛΗ 
 

 


