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Θέκα: Πξνθήξπμε δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 

 Γπκλαζίνπ – Ιπθείνπ ρνιείνπ Θνιηλδξνύ. 

ην Αηγίλην ζήκεξα 07/09/2016, εκέξα  Σεηάξηε. θαη ψξα 10:00π.κ.  ζηελ 

αίζνπζα  Γ.. ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ  φπνπ ζηεγάδεηαη ην ΝΠΓΓ κε ηελ 

επσλπκία “ΥΟΙΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β/ΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΚΟΤ ΠΤΓΛΑ 

ΘΟΙΗΛΓΡΟΤ” ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λ’ απνθαζίζεη γηα ην 

δηαγσληζκφ εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Κνιηλδξνχ θαη λα 

θαζνξίζεη ηνπο φξνπο απηνχ.  

 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) ηαθηηθψλ κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ έμη (6) κέιε: 

                     ΠΑΡΟΛΣΔ 

 

1. Θαιύβαο Γεώξγηνο – Πξφεδξνο 

2. Παπαιεμάλδξνπ Ρνδάλα – 

Αληηπξφεδξνο 

3. Ηωαλλίδεο Βαζίιεηνο, Μέινο 

4. Αξηζηεηδνύο Γεώξγηνο, Μέινο 

5. Γθαϊληαηδήο Γεώξγηνο, Μέινο 

6. Θαξαθαζίδεο Θωλ/λνο, Μέινο 

 

 

                             ΑΠΟΛΣΔ 

 

   (ΑΠΟΤΗΑΕΔ ΑΛ ΘΑΗ ΘΙΖΘΖΘΔ ΛΟΚΗΚΑ) 

 

Κνληφπνπινο Ισάλλεο Μέινο 

Βαζηιεηάδνπ Ξαλζίππε, Μέινο 

Ναηζίνπνπινο Γεψξγηνο, Μέινο  

 

 

ύκθωλα κε ηελ παξ. 5 ηεο Θ.Τ.Α. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Θ. 1003 

/30.05.2008 ηεύρνο Β), θαηά ην κήλα Απγνχζηνπ ηνπ ρξφλνπ πνπ ιήγεη ε 

ηζρχνπζα ζχκβαζε, ε ρνιηθή Δπηηξνπή πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχηαη λα έρεη 

εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (παξ. 32 Θ.Τ.Α. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Θ. 1003 

/30.05.2008 ηεύρνο Β) 

Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην γηα ηελ κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ έρεη ιήμεη θαη ζπλεπψο 

πξέπεη λα δηελεξγεζεί δηαγσληζκφο γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Αξ. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003 /30.05.2008 ηεχρνο Β) 

θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.  

Η ρνιηθή  Δπηηξνπή χζηεξα απφ ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ 



αλσηέξσ λνκνζεζία  

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

Α. Πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα 

ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ, ηνλ νπνίν ζα δηελεξγήζεη ε 

παξαθάησ αλαθεξφκελε ηξηκειήο επηηξνπή. 

1. Καιχβα Γεψξγην, εθπξφζσπν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, κε αλαπιεξσηή ηελ 

Παπαιεμάλδξνπ Ρνδάλα 

 2. Ναηζηφπνπιν Γεψξγην,  Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ,  κε αλαπιεξσηή ηνλ νινπνηηά 

Θσκά   

3. Κνληαλή ηπιηαλή, εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

 

Β.     Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

1. Σόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγωληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ ζηελ αίζνπζα Γ..  ηνπ Γήκνπ Πχδλαο – 

Κνιηλδξνχ ζηνλ Κνιηλδξφ ζηηο 21-09-2016, εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα  12:30. 

 

2. Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ 

α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά 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 

Ιδησηηθνχ 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 μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Η 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 ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα) 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά ή 

θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα) 

ε) Πνζφ εγγχεζεο 100 Δπξψ. 



Η 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 ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα). 

 

4. Γηάξθεηα κίζζωζεο 

Η δηάξθεηα κίζζσζεο νξίδεηαη γηα έμη (6) έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο έσο δχν 

επηπιένλ έηε. Αξρίδεη απφ 20-09-2016 θαη ιήγεη 30-06-2022. 

 

5. Θαηαβνιή κηζζώκαηνο 

Η θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Η 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. Γηα ηε θεηηλή ρξνληά ε πξψηε δφζε ζα δνζεί ζηηο 

23 Γεθεκβξίνπ 2016 

6.    Ο  πιεηνδόηεο   πνπ  ζα  αλαιάβεη   ηελ   εθκεηάιιεπζε  ηνπ 

θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα γλωξίδεη όηη: 

α)     Απαγνξεχεηαη   ε   ππεθκίζζσζε   ηνπ   θπιηθείνπ   ή   ε παξαρψξεζε 

ζε άιιν άηνκν 

β)     Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ηακεηαθήο κεραλήο 

γ)      Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζην ΣΔΒΔ 

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. Η παξάβαζε ελφο θαη κφλν φξνπ απφ ην 

κηζζσηή ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.  

 

7.      Η 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. 

 

Σν παξφλ πξαθηηθφ δηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεηαη 

 

Ο Πξφεδξνο                                                          Σα κέιε  

 

 

 

Καιχβαο Γεψξγηνο 

 


