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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΜΗΘΩΖ
ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ 1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ (1ο Κ)
(Κ.Τ.Α. 64321/Γ4/16-05-2008, Φ.Δ.Κ. 1003/Β/30-05-2008)
(ΚΤΑ Φ2 1553/129578/Γ1/16 ΦΔΚ2646 Β 25-8-2016)
Ο Πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, έπεηηα απφ ηελ ππ΄αξηζκ.
13/2019 Απφθαζε Γ.. ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄ζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ελέθξηλε α) Λήςε
Απφθαζεο δηαθήξπμεο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε θπιηθείνπ ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ Κεξαηζηλίνπ (1ν Κ), β) Έγθξηζε ησλ Όξσλ Γηαθήξπμεο Πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ,
πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκίζζσζε θπιηθείνπ:
Σοσ 1οσ Γεκοηηθού τοιείοσ Κεραηζηλίοσ ποσ βρίζθεηαη επί ηωλ οδώλ κύρλες θαη Εάππα
ζηο Κεραηζίλη, προζεζκία θαηάζεζες προζθορώλ από ηελ εκέρα δεκοζίεσζες Σεηάρηε
19/6/2019 έως ηελ εκέρα Παραζθεσή 19/7/2019 κέτρη ηης 10:00 π.κ.
Οη φξνη ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Κ.Τ.Α. 64321/Γ4/2008, (Φ.Δ.Κ. 1003/Β’/30-05-2008) (ΚΤΑ Φ2 1553/129578/Γ1/16 ΦΔΚ2646 Β 258-2016)ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζληθήο
Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ, είλαη νη εμήο:
1. Γηθαίωκα ζσκκεηοτής ζηολ δηαγωληζκό έτοσλ:
• Φπζηθά πξφζσπα, θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα
• Πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Σν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, δηαπηζηψλεηαη απφ
ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
2. Γελ γίλοληαη δεθηοί ζηολ πιεηοδοηηθό δηαγωληζκό:
• Όζνη απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε
• πληαμηνχρνη
• Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 (παξ. 1,2,3 θαη 4),5,7,8 θαη
. 9 ηνπ λ. 3528/2007 Φ.Δ.Κ 26/η.Α’/09-02-2007
• Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ ρνιείνπ
3. Σο ειάτηζηο ποζό προζθοράς απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα επξψ (4,00€)
αλά καζεηή εηεζίως (189 εξγάζηκεο εκέξεο) γηα ην 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Kεξαηζηλίνπ (αξηζκφο
καζεηψλ 282) θαη ζα απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ.
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4. Ο εθκεηαιιεσηής ηοσ ζτοιηθού θσιηθείοσ θαηαβάιιεη ζηελ ρνιηθή Δπηηξνπή θαη’
έηνο ην πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε, ζε ηξεηο (3) δφζεηο, θαηαβιεηέεο: α) ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, β) ζηηο
28 Φεβξνπαξίνπ θαη γ) ζηηο 31 Μαΐνπ. Ο κηζζσηήο ζα επηβαξχλεηαη ζην κίζζσκα θαη ηα ηέιε
ραξηνζήκνπ 3%(πιένλ 20% εηζθνξάο Τπέξ ΟΓΑ επ'απηψλ) ζχκθσλα κε ην ππάξηζ. Γ.ΣΔΦ.Α’
1018510 ΔΞ2013/31-1-2013 Τπ.Οηθνλ. Πείπη. α΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κψδηθα Σειψλ
Υαξηνζήκνπ.
5. Ζ ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΔΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΣΖ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ 30/6/2028 ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖΝ ΚΤΑ Φ2
1553/129578/Γ1/16 (ΦΔΚ2646 Β 25-8-2016).
6. Σα δηθαηοιογεηηθά ζσκκεηοτής ηοσ θάζε ελδηαθερόκελοσ ζηολ δηαγωληζκό είλαη:
α) Έγγραθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.
β) Έγγραθε οηθολοκηθή προζθορά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ γηα θάζε
καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή
θάθειν. Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο. Σπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνχ θαζαξνγξάςεη ηε δηφξζσζε, ηε κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
γ) Πηζηοποηεηηθό προϋπερεζίας ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή
επηηξνπή.
δ) Πηζηοποηεηηθό ποισηεθλίας απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.
ε) Πηζηοποηεηηθό θοροιογηθής ελεκερόηεηας.
δ) Πηζηοποηεηηθό Δηζαγγειίας φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο.
ε) Πηζηοποηεηηθό Ποηληθού Μεηρώοσ.
ζ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη ποζό εγγύεζες ηρηαθοζίωλ εσρώ (300 €) ηελ
εκέρα ηες αποζθράγηζες ηωλ προζθορώλ,
Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε
ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο ηνπ ππνςεθίνπ, ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ θπιηθείνπ,
ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιεη ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν πνζφ πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην
20% ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε
ιήμε ηεο άηοθα, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο θαηαγγειίαο ή πξνψξνπ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο.
η) Τπεύζσλε δήιωζε ηοσ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη αλάδνρνη
εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ηδησηηθνχ ρνιείνπ.
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θ) πηζηοποηεηηθό δεκόζηας αρτής απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο.
ι) Πηζηοποηεηηθό ηοσ ΔΦΔΣ
πγθεθξηκέλα κε ηηο ππ’ αξ. 64321/ Γ4/16-5-2008,
111526/Γ4/10-9-2010 (ΚΤΑ Φ2
1553/129578/Γ1/16 ΦΔΚ2646 Β 25-8-2016) θαη απνθάζεηο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ σο
εμήο:
α) ε παξάγξαθνο 1 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «1. Ζ αλάζεζε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηεο
ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο
Δθπ/ζεο γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε:
α) ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο,
β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ,
γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα,
δ) ηελ κνλνγνλετθή ηδηφηεηα,
ε) ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΣ.
Ζ κνξηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, ε γίλεηαη σο εμήο:
Η. Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν.
II. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα (01) κφξην.
Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (08).
III. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα σο αθνινχζσο:
• Πνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: πέληε (05) κφξηα
• Τπνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα: ηξία (03) κφξηα
IV. Μνλνγνλετθή ηδηφηεηα: ηέζζεξα (04) κφξηα
V. Πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΦΔΣ ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: επηπιένλ έλα (01) κφξην.»
VI. Πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ (ΔΤΓ): δχν (02)
κφξηα
Ό,ηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα κεηαβάιινληαη
νη βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη φια ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986
θαη ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. Απαηηείηαη, φκσο, επηπιένλ απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ
εμνπζηνδνηνχκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ. Σα δεκνηηθά πξφζσπα πνπ
ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπο.
7. Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή θαη ζα πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. Ζ
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία
γηα ηελ πξνζθφκηζε ηπρφλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή
ζην δηαγσληζκφ πιελ ηεο ρξεκαηηθήο εγγχεζεο, ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο ε νπνία θαηαηίζεηαη ηελ
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εκέξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
8. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Όζνη παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, σο εθπξφζεζκεο.
9. Αληηπξνζθνξέο ζηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο
ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
10. Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ
ζε απηφλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη κέρξη θαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα
απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε
γλσκνδφηεζή ηεο ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο.
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δε
γίλνληαη δεθηέο.
Σεο έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε ππνρξεσηηθά κε ηε
θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
11. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη ε Δπηηξνπή ηνπο
δεηάεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή
κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ην
πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.
12. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή. Ζ ρνιηθή
Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, εθφζνλ θξίλεη ηηο πξνζθνξέο
απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν.
13. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη
πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο
εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
14. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο
Γηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. ΓΤ1γ/Γ.Π./νηθ. 93828 (Φ.Δ.Κ. 1183/31.08.2006,η.Β’) απφθαζε
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε
θνξά, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία.
15. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ νθείιεη απφιπηε θαη απαξέγθιηηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 81025/27-8-2013 απνθάζεσο ηεο Τθππνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ
2135Β/29-8-2013). Οθείιεη ηδηαίηεξα λα ηεξεί ηνπο Καλφλεο Τγηεηλήο, φπσο νη θαλφλεο απηνί
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην 4ν άξζξν ηεο άλσ απνθάζεσο, ησλ νπνίσλ ζεσξείηαη ακαρήησο φηη,
έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε θαη νη νπνίνη επηζπλάπηνληαη σο Πξνζάξηεκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο θαη
απνηεινχλ εληαίν θαη αδηάζπαζην κε απηήλ φιν. ρεηηθφο φξνο ζα πεξηιεθζεί θαη ζην κηζζσηήξην
ζπκβφιαην.
16. Σα επηηξεπφκελα πξνο πψιεζε πξντφληα ζηα ζρνιηθά θπιηθεία-θαληίλεο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην άξζξν 9 ηεο αλσηέξσ ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 81025/27-8-2013 απνθάζεσο ηεο
Τθππνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 2135Β/29-8-2013). Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ-θαληίλαο ζεσξείηαη
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ακαρήησο φηη έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε ησλ εηδψλ απηψλ, ζρεηηθφο δε φξνο ζα πεξηιεθζεί
θαη ζην κηζζσηήξην ζπκβφιαην.
17. «Ζ παξνπζία ηνπ εθκεηαιιεπηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε.
Γχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο.
Σν πξφζσπν ην νπνίν ζα ζπλεπηθνπξεί πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα
κε ηα άξζξα 4 (παξ. 1, 2, 3 θαη 4), 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 (ΦΔΚ: 26Α/9-2-2007), "Κχξσζε
ηνπ Κψδηθα θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ
Ν.Π.Γ.Γ."».
18.

Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ππνρξενχηαη:

α) λα πιεξψζεη ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ
θπιηθείν
β) λα είλαη αζθαιηζκέλνο ζην ΔΦΚΑ
γ) λα ρξεζηκνπνηεί ηακεηαθή κεραλή
δ) λα εθδψζεη ζρεηηθή άδεηα
ε) λα δειψζεη αλ έρεη αλαιάβεη ζην παξειζφλ ηελ εθκεηάιιεπζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θαη ζηε
ζρεηηθή αίηεζή ηνπ λα γξάςεη ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ρξφλν πνπ έιεμε ε αληίζηνηρε
ζχκβαζε
δ) λα πιεξψλεη ηελ θαηαλάισζε ξεχκαηνο ηνπ θπιηθείνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζήο ηνπ
θαη ην αληίζηνηρν πνζφ ζα θαηαβάιιεηαη καδί κε ηηο δφζεηο ηνπ κηζζψκαηνο
ε) ζην δηάζηεκα πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηεί, λα ην επηκειείηαη θαη λα ην παξαδψζεη ζηνλ εθκηζζσηή
θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε, αιιηψο θέξεη ηελ επζχλε
απνδεκίσζεο.
19. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 64321/δ4/2008, (ΦΔΚ 1003/Β΄/30-5-2008) ΚΤΑ Φ2
1553/129578/Γ1/16 (ΦΔΚ 2646 Β 25-8-2016) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 81025/27-8-2013
απνθάζεσο ηεο Τθππνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 2135Β/29-8-2013).
Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ δελ δηθαηνχηαη κείσζε κηζζψκαηνο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Με ηελ παξέιεπζε δχν (2) εηψλ έρεη ην δηθαίσκα αίηεζεο κείσζεο κηζζψκαηνο έσο 20%, πξνο
ηελ Δπηηξνπή Γηαθαλνληζκνχ Δκπνξηθψλ Μηζζψζεσλ.
Καηάζεζε δηθαηοιογεηηθώλ από ηελ εκέρα δεκοζίεσζες Σεηάρηε 19/6/2019 έως θαη
ηελ εκέρα Παραζθεσή 19/7/2019 θαη ώρα 10:00π.κ, ζηο γραθείο ηες τοιηθής Δπηηροπής
ζηο ηζόγεηο ηοσ Γεκαρτηαθού θαηαζηήκαηος επί ηες οδού Δι. Βεληδέιοσ 200 ζηο Κεραηζίλη
θαηά ηης εργάζηκες εκέρες από 9:00 π.κ. κέτρη 13:00 κ.κ.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 19/7/2019 εκέρα Παραζθεσή θαη ώρα
11.00 π.κ. ζην Γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζην ηζφγεην ηνπ Γεκαξρηαθνχ Καηαζηήκαηνο επί
ηεο νδνχ Δι. Βεληδέινπ 200 ζην Κεξαηζίλη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ πνπ νξίζηεθε κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο.
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Πιεροθορίες:
Γξαθείν ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, Σει.2132074656 – 2132074657.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ηεο
ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

ΑΛΔΞΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ

ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ
Άξζξν 4 ηεο ππ’ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 81025/27-8-2013 απνθάζεσο ηεο Τθππνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ
2135Β/29-8-2013).
« Άξζξν 4
Καλφλεο Τγηεηλήο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, θαληηλψλ (ζηαζεξψλ) θαη ρψξσλ εζηίαζεο εληφο
ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.
Ο ρψξνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ζρνιηθφ θπιηθείν, θαληίλα (ζηαζεξή) ή σο ρψξνο
εζηίαζεο, ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ζα πιεξνί ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Τγεηνλνκηθήο Γηάηαμεο Τ.Γ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.96967 (ΦΔΚ 2718/η.Β΄/
8−10−2012) φπσο ηζρχεη, θαηά πεξίπησζε ρξήζεο, θαζψο επίζεο ζα δηαζέηεη χδξεπζε απφ ην
δίθηπν χδξεπζεο, δεζηφ λεξφ θαη ζα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ππάξρνλ απνρεηεπηηθφ δίθηπν ή ελ
ειιείςεη απηνχ, κε λφκηκν βφζξν.
1. Αγνξά − παξαιαβή ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ έηνηκσλ γηα θαηαλάισζε ηξνθίκσλ.
Ζ πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαζψο θαη ησλ πξντφλησλ πξνο δηάζεζε ζα πξέπεη λα
γίλεηαη απφ λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο.
Σα ηξφθηκα πνπ αιινηψλνληαη εχθνια πξέπεη λα κεηαθέξνληαη κε νρήκαηα − ςπγεία. Καηά
ηελ παξαιαβή ηνπο πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαη ησλ ηξνθίκσλ
κε ζεξκφκεηξα θαηάιιεινπ εχξνπο κέηξεζεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ ηξνθίκσλ πνπ κεηαθέξνληαη
(πξντφληα ςπγείνπ, θαηάςπμεο, δεζηά πξντφληα).
2. Απνζήθεπζε − Γηαηήξεζε ηξνθίκσλ
Όια ηα ηξφθηκα ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ρψξνπο
πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ δηαηήξεζε ηνπο (ςπγεία, πξνζήθεο). Ζ ζεξκνθξαζία ησλ ςπγείσλ λα
ειέγρεηαη θαζεκεξηλά κε θαηάιιειν ζεξκφκεηξν.
Σα ηξφθηκα πνπ δελ δηαηεξνχληαη ζε ςπγείν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηνχο
πεξηέθηεο θαηάιιεινπο κφλν γηα ηξφθηκα, πξνζήθεο έθζεζεο ή απνζήθεο ρσξίο πγξαζία, καθξηά
απφ πεγέο ζεξκφηεηαο, πάλσ ζε ξάθηα ή ζε παιέηεο. Οη απνζήθεο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληα
θαζαξέο θαη απαιιαγκέλεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ.
Καηά ηελ απνζήθεπζε ησλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη νη εκεξνκελίεο ιήμεο.
Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε
εηδηθά ληνπιάπηα πνπ θιεηδψλνπλ ή ζε εηδηθνχο ρψξνπο καθξηά απφ ηα ηξφθηκα.
3. Πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ.
Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ν ρεηξηζηήο ηξνθίκσλ πξέπεη λα νξγαλψλεη ηελ εξγαζία ηνπ θαηά
ηξφπν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεί ιαβίδεο ή άιια εξγαιεία ζεξβηξίζκαηνο, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ επαθή
ησλ ηξνθίκσλ κε ηα ρέξηα ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο γάληηα κηαο ρξήζεο.
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4. Έθζεζε − Πψιεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Καηά ηε έθζεζε ηνπο πξνο πψιεζε ηα ηξφθηκα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θάζε είδνπο
ξχπαλζε θαη λα κελ επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα αγγίδνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηα πξνζθεξφκελα
είδε.
Ο ππεχζπλνο ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα δηαηεξεί ηα έηνηκα γηα θαηαλάισζε
ηξφθηκα έηζη πνπ λα κελ θηλδπλεχνπλ απφ επηκνιχλζεηο θαη αιινηψζεηο.
Α. Σα έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα εθηίζεληαη ζπζθεπαζκέλα ζε βηηξίλεο έθζεζεο.
Β. Σα ηξφθηκα πνπ αιινηψλνληαη εχθνια (γάια, βνχηπξν, ηπξηά, θξχα ζάληνπηηο, γηανχξηηα,
θ.ιπ.) ηνπνζεηνχληαη ζε ςπγεία κε ζεξκνθξαζία ≤5νC.
Δάλ ηα ζάληνπηηο εθηεζνχλ ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα είλαη
ζπζθεπαζκέλα θαη λα θαηαλαισζνχλ ζε δηάζηεκα δχν σξψλ.
Γ. Σα ηξφθηκα πνπ ζεξβίξνληαη δεζηά ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε βηηξίλεο έθζεζεο ή ζε
ζεξκνζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ 60νC.
Σν πξνζσπηθφ ησλ αλσηέξσ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα απνθεχγεη λα ρεηξίδεηαη ρξήκαηα θαη
ζπγρξφλσο έηνηκα γηα θαηαλάισζε ηξφθηκα ή λα ρξεζηκνπνηεί ιαβίδεο, ραξηί πεξηηπιίγκαηνο, θ.ιπ.
Οη αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηα παξαθάησ αξρεία ηεθκεξίσζεο
δηαδηθαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία.
Αξρείν 1ν: ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΩΝ Πεξηέρεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηα
ζρεηηθά ζπλνδεπηηθά δειηία απνζηνιήο ησλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ. Όια ηα πξντφληα ζα
πξνέξρνληαη απφ αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο.
Αξρείν 2ν: ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ Πεξηέρεη ηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα
πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο απηψλ.
Οη ππεχζπλνη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ, νθείινπλ λα έρνπλ
παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α.14708/10−08−2007 (ΦΔΚ 1616/Β/17−08−2007) φπσο
θάζε θνξά απηή ηζρχεη θαη αθνξά ζηηο «βαζηθέο αξρέο ζηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ».
Οη εξγαδφκελνη ηφζν ζηα ζρνιηθά θπιηθεία, θαληίλεο φζν θαη ζηα εζηηαηφξηα ζα δηαζέηνπλ
πηζηνπνηεηηθά Τγείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Τ.Α. 35797 (ΦΔΚ 1199/Σ.Β/11−4−2012).
Αξρείν 3ν: ΝΔΡΟΤ Πεξηέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ ηξφπνπ πδξνδφηεζεο ηεο
επηρείξεζεο θαη φπνπ απαηηείηαη απνηειέζκαηα δεηγκαηνιεςίαο.
Αξρείν 4ν: ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ − ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ Πεξηέρεη ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη
απνιχκαλζεο θαζψο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαζαξηζηηθά θαη απνιπκαληηθά.
Αξρείν 5ν: ΑΠΔΝΣΟΜΩΖ − ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ Πεξηέρεη ηε ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε
εηαηξεία θαηαπνιέκεζεο εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ, ην πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηξσθηηθψλ θαη
εληφκσλ, ηελ θαηάζηαζε θαη ηα επίζεκα πηζηνπνηεηηθά ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ εληνκνθηφλσλ θαη
ηξσθηηθνθηφλσλ θαζψο θαη θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηεο επηρείξεζεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη νη
δνισκαηηθνί ζηαζκνί ή νη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη έληππα
απνηειεζκαηηθφηεηαο/ηεθκεξίσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Αξρείν 6ν: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΩΝ Πεξηέρεη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ
φισλ ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ θαη ζεξκνζαιάκσλ.

