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ΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ

Η Πξφεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, θα.
Μπνπδάλε Φξπζνχια.
Έρνληαο ππφςε :
1). Τελ ππ’ αξ. 64321/Γ4/16-5-2008 Απφθαζε ΥΠ.Γ.Β.Μ.Θ.( ΦΔΚ 1003/30-5-2008/η΄. Β΄), πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία
θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ. Σπγρψλεπζε Σρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Αξηζκ. Απνθ.110/2011 (ΦΔΚ 1838/18-8-2011). Λεηηνπξγία
Σρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Αξηζκ.1926/1334 (ΦΔΚ . 318/25-2-2011).
2). Τελ απφθαζε 5 / αξ.πξση :59/ 09-03-2015 ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ΚεξαηζηλίνπΓξαπεηζψλαο
3) Τν απφ 10-03-2015 Πξαθηηθφ Σπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Σρνιηθνχ Κπιηθείνπ.
4) Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνθήξπμεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ.
ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

Αλνηθηφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ηεο Σρνιηθήο κνλάδαο: 5ου ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ


Οη πξνζθνξέο λα είλαη αλάινγεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δελ ζα γίλεη θακία κείσζε
κηζζψκαηνο απφ ην πνζφ ηνπ δηαγσληζκνχ .

Αριθμ. 64321/Δ4.
Λειηουργία κυλικείων δημοζίων ζχολείων.
(όπως έχει τροποποιηθεί με την Αριθμ. 56758/Γ4/13 (ΦΔΚ – 1131 Β/10-5-2013):
Έρνληαο ππφςε:
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1. Τν λ. 1892/1990 Φ.Δ.Κ. 101 η.Α΄/31.7.1990 «Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο
δηαηάμεηο» άξζξν 113, παξ.8.
2. Τν λ. 1894/1990 Φ.Δ.Κ. 110 η.Α΄/27.8.1990 «Γηα ηελ Αθαδεκία Αζελψλ θαη άιιεο εθπαηδεπηηθέο
δηαηάμεηο» άξζξν 5.
3. Τν λ. 2327/1995 Φ.Δ.Κ. 156 η.Α΄/31.7.1995 «Δζληθφ Σπκβνχιην Παηδείαο, ξχζκηζε ζεκάησλ έξεπλαο
παηδείαο θαη κεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ,άξζξν 10, παξ. 8.
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα,
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98 η.Α΄).
5. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
6. Τελ ππ’ αξηζκ. Γ4/11927/3.2.2004 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, Φ.Δ.Κ. 242 η.Β΄/9.2.2004.
7. Τν λ. 3463/2006 Φ.Δ.Κ. 114, η.Α΄/8.6.2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» άξζξν
243.
8. Τελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΓΚ/Φ.1/25873/1.10.2007, Φ.Δ.Κ. 1950 η.Β΄, θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
θαη ηνπ Υπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Υθππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ,
9. Τελ ππ’ αξηζκ . ΚΥΑ 111526/Γ4/15-09-2010 ( ΦΔΚ 1541 Β’ ) , ηξνπνπνίεζε ηεο αξηζκ. 6431/Γ4/1605-2008 Απφθαζεο , απνθαζίδνπκε:
1. Η αλάζεζε απφ ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ
δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο γίλεηαη κφλνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε
ζπλάξηεζε κε:
α) ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο,
β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ,
γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα.
Η κνξηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ γίλεηαη σο
εμήο:
I. Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν.
II. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα (01) κφξην. Τν
ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (08).
III. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα πέληε (05).
2. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα.
β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Τν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ:
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε
νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε.
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β) Σπληαμηνχρνη.
γ) 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΄/9.2.07.
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ Σρνιείνπ.
4. Η ζχκβαζε ηζρχεη γηα έμη ρξφληα, αξρίδνπλ ηελ 1ε Ινπιίνπ θαη ιήγεη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ έθηνπ έηνπο.
5. Καηά ην κήλα Μάξηην ηνπ ρξφλνπ πνπ ιήγεη ε ηζρχνπζα ζχκβαζε, ε Σρνιηθή Δπηηξνπή
πξνθεξχζζεη
δηαγσληζκφ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ζρνιείνπ.
Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε
εκθαλέο κέξνο κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο
(πιαηείεο
θ.ιπ.) θαη δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ δχν ζε
κία ηνπηθή εθεκεξίδα.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ε δεκνζίεπζε γίλεηαη ζε ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο
πιεζηέζηεξεο πεξηνρήο φκνξνπ Γήκνπ.
6. Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζην δηαγσληζκφ είλαη:
α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.
β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ γηα θάζε καζεηή,
ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ απφ ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν. Η
πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα,
πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Τπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Η Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνχ θαζαξνγξάςεη ηε δηφξζσζε, ηε κνλνγξάθεη θαη ηε
ζθξαγίδεη. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ.
ε) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 Δπξψ ή αληίζηνηρε
εγγπεηηθή επηζηνιή.
Η 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 ή εγγπεηηθή επηζηνιή
πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο σο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο.
Τν πνζφ απηφ ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη
επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο θαηαγγειίαο ή πξνψξνπ ιήμεο ηεο
ζχκβαζεο, νπφηε
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο
άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ.
η) Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί
φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 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
εμνπζηνδνηνπκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ. Τα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξφζσπα πνπ
ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ
ηνπο.
7. Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Σρνιηθήο
Δπηηξνπήο. Η 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 ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ηα
νπνία θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά.
8. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη κε πξάμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σρνιηθήο
Δπηηξνπήο θαη απνηειείηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, απφ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Κνηλφηεηαο ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή θαη ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ή ηνλ εθπξφζσπν ησλ
γνλέσλ ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή, αλ ππάξρεη ζχιινγνο.
Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζχιινγνο γνλέσλ, ζηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ζπκκεηέρεη εθπξφζσπνο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
Σε πεξίπησζε ζπζηέγαζεο πνιιψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νξίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή απηή έλαο Γηεπζπληήο
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη έλαο πξφεδξνο ζπιιφγνπ γνλέσλ ή εθπξφζσπνο ησλ γνλέσλ κε θιήξσζε
ελψπηνλ εηδηθήο ζπλεδξίαο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ νπνία ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Σε
πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απηφο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
9. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε ηνπ
θπιηθείνπ ζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, αθνχ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Σε πεξίπησζε κε χπαξμεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα απεπζείαο
αλάζεζε, κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ζε άηνκα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πάζεο θχζεσο
βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Οη φξνη ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνη ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο. Τν
πνζφ ηεο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην εθθίλεζεο πνπ θαζνξίδεηαη
ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζεο απφθαζεο.
Τν άηνκν ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπληαμηνδνηείηαη ή απνρσξεί απφ ην ζρνιείν γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν, εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ηεο
ζχκβαζήο ηνπ. Σηνλ θαζαξηζηή – ηξηα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ,
απαγνξεχεηαη
λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Ο θαζαξηζκφο
ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ ή κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Γηα ηα ινηπά πξφζσπα ε
ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ θπξίσλ
θαζεθφλησλ ηνπο.
10. Η πξνζεζκία κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο εκέξαο ηνπ αξρηθνχ ή ηνπ
επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 30 εκεξψλ ή ησλ 20 εκεξψλ
αληίζηνηρα.
11. Τν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νξίδεηαη ζηα 4 Δπξψ αλά καζεηή
εηεζίσο
(189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη ζα απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ.
Σε ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε αξηζκφ καζεηψλ κηθξφηεξν ησλ 250, ε Σρνιηθή
Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα ην ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο λα ην κεηψλεη κέρξη θαη 50% γηα ζρνιεία
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Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κέρξη 60% γηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Τα αλσηέξσ πνζά κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ ΥΠΔΠΘ θαη
Δζσηεξηθψλ.
12. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο απφθαζεο.
13. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Όζνη παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ
ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ.
Η 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.
14. Αληηπξνζθνξέο ζηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
15. 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. Η Δπηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηεο
ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
απνθαλζεί ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο.
Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δε
γίλνληαη δεθηέο.
Τεο έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε ππνρξεσηηθά κε ηε
θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
16. Σηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη ε Δπηηξνπή ηνπο
δεηάεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε πξνζθνξά. Η δηαδηθαζία απηή
κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειφηεξν
αξηζκφ κνξίσλ.
17. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Σρνιηθή Δπηηξνπή. Η Σρνιηθή
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.
18. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο
ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Τ ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη
πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο
εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
19. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Υγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ Υ1γ/Γ.Π /ΟΙΚ 81025/27-08-2013 απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ Υγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα
πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία. (ΦΔΚ 2135Β/29-08-2013) ε νπνία αληηθαηάζηεζε ηελ
αξηζκ.. ΓΥ1γ/Γ.Π./νηθ.93828 (Φ.Δ.Κ. 1183/31.8.2006,η.Β΄)
20. Η παξνπζία ηνπ εθκηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη λα
επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο.
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21. Η κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο
εκπνξηθέο κηζζψζεηο.
22. Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηαβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη’
έηνο
ην πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε, ζε 3 δφζεηο, ηελ Πξψηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ηε Γεχηεξε ηελ 28ε
Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ Τξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.
23. Τν χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: U = 1/189.α.β.γ, φπνπ π= ην χςνο
ησλ δφζεσλ, 189 νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο, α= ε πξνζθνξά, β= ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ
καζεηψλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θαηαβάιινληαη νη δφζεηο, γ= νη εξγάζηκεο εκέξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρε θνίηεζε καζεηψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε. Ο
αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ (β) θαη νη εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε (γ)
βεβαηψλνληαη θάζε θνξά απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. Σηνλ αξηζκφ απηφ πξνζηίζεηαη θαη ν αξηζκφο
ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ Π.Δ.Κ. θαη Ι.Δ.Κ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπζηεγάδνληαη ζε ζρνιεία Α/ζκηαο θαη
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη εμππεξεηνχληαη απφ ην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ ζην
ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζπζηεγάδεηαη λεπηαγσγείν, ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ λεπίσλ δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο.
24. Σηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ
εμεηάζεσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ κηζζψκαηνο.
25. Οη εηζπξάμεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ ηνπ θάζε ζρνιείνπ απνηεινχλ έζνδν ηεο αξκφδηαο
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ή ζπκπιήξσζε ησλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ.
26. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο, κπνξεί λα παξαηείλεη ηε ζχκβαζε κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ
κέρξη ηξία ρξφληα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί ιφγνη αλαθεξφκελνη ζηε ιεηηνπξγία ησλ θπιηθείσλ.
Σηελ πεξίπησζε απηή πξνζαπμάλεηαη ην πνζφ ηεο εηήζηαο πξνζθνξάο αλά καζεηή αλάινγα κε ηελ
αχμεζε ηνπ ηηκαξίζκνπ γηα θάζε έηνο παξάηαζεο.
27. Με απφθαζε ηεο αξκφδηαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ε νπνία απνηειείηαη
απφ:
α) Τν Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
β) Έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
γ) Έλα κέινο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
δ) Έλα κέινο ηεο Μαζεηηθήο Κνηλφηεηαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
ε) Έλαλ Δθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Πξφεδξνο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο,
θαιεί ηα κέιε ζε ζπλεδξίαζε γηα ηε ζπδήηεζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Γηα
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεξνχληαη ζρεηηθά πξαθηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πξάμεσλ.
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε δηάζεζε απφ απηφ ησλ
πξνβιεπνκέλσλ θαη νξηδνκέλσλ εηδψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ.
Σηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ή ζε ζρνιεία φπνπ έρνπκε έλα θπιηθείν, αιιά δχν ή πεξηζζφηεξνπο
ζπιιφγνπο γνλέσλ, ζπιιφγνπο δηδαζθφλησλ θ.ιπ. ε επηηξνπή Διέγρνπ
Λεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απνηειείηαη απφ:
α) Έλα Γηεπζπληή ζρνιείνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζην δηδαθηήξην ζρνιείσλ, σο
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πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ επηιέγνληαη
απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο αξκφδηαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
β) Έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ηνπο πξνηείλνπλ φινη νη ζχιινγνη
ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δηδαθηήξην.
γ) Έλα κέινο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
δ) Έλα κέινο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ηηο
καζεηηθέο θνηλφηεηεο φισλ ησλ άιισλ ζρνιείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ή ησλ ζπζηεγαδφκελσλ ζην
δηδαθηήξην ζρνιείσλ.
ε) Έλαλ εθπαηδεπηηθφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ φινπο ηνπο ζπιιφγνπο
δηδαζθφλησλ ησλ άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.
Η Δπηηξνπή απηή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο αξκφδηαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο.
28. Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε νπνία κπνξεί λα εηζεγείηαη ζηε ζρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ ζρνιείνπ ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί, γηα νπζηψδε ιφγν, πνπ νθείιεηαη ζηνλ ππεχζπλν
αλάδνρν ηνπ θπιηθείνπ. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή θξίλεη εάλ ζπληξέρεη ή φρη ιφγνο
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη απνθαζίδεη αλαιφγσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο θιεζεί λα εθθξάζεη ηηο
απφςεηο ηνπ, ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ.
29. Σηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη λένο δηαγσληζκφο θαη ε λέα ζχκβαζε
ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο. Τν κίζζσκα ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο
ζχκβαζεο απηήο ζα είλαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί αλαινγηθά ζην ζχλνιν ησλ εκεξψλ
(εξγάζηκσλ) ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ 1εο Ινπιίνπ, κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο
λέαο ζχκβαζεο.
30. Σε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο κέξνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε κείσζε ησλ καζεηψλ άλσ
ηνπ 20% δχλαηαη ν κηζζσηήο ηνπ θπιηθείνπ λα δεηήζεη απφ ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηε ιχζε ηεο
ζχκβαζεο κε δίκελε ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε, νπφηε δελ θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ππέξ ηεο Σρνιηθήο
Δπηηξνπήο.
31. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ ππνςήθην πνπ
έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα.
32. Η Σρνιηθή 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.
33. Όινη νη παξαπάλσ φξνη, πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο,
ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο, ε δε παξάβαζε θαη ελφο κφλν εμ απηψλ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο
.
34. Οη ππ’ αξηζκ. Γ4/355/2.6.1994 (Φ.Δ.Κ. 506/30.6.1994 η.Β΄) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ππ’
αξηζκ. Γ4/425/ 24.6.1996 (Φ.Δ.Κ. 664/1.8.1996 η.Β΄) θαη ππ’ αξηζκ. Γ4/11927/3.2.2004 (Φ.Δ.Κ.
242/9.2.2004 η.Β΄) θαηαξγνχληαη.
Οη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί κε ηηο αλσηέξσ θαηαξγνχκελεο απνθάζεηο δελ ζίγνληαη.
35. Τν άξζξν 26 ηεο απφθαζεο απηήο έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί ή
έρνπλ παξαηαζεί θαη ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν δεκνζίεπζεο
ηεο παξνχζεο απφθαζεο.
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36. Τα είδε ηξνθίκσλ (κηθξνγεχκαηα) πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο (α) έσο θαη (δ) ζηνλ πίλαθα
3 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1Α ηνπ Κεθαιαίνπ 1 ηεο Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 14/1989, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηεο Α4-509/08 «Πεξί θαηαηάμεσο ζηελ αγνξαλνκηθή θαηεγνξία ησλ
δηαηηκεκέλσλ ή ειεγρνκέλνπ θέξδνπο θαη θαζνξηζκνχ αλσηάησλ ηηκψλ γηα νξηζκέλα είδε, πνχ
δηαηίζεληαη θαη πξνζθέξνληαη ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο-ζεκεία, φπνπ εμ αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν πγηήο αληαγσληζκφο.» Απφθαζεο ηνπ Υθππνπξγνχ Αλάπηπμεο (ΦΔΚ 670 Β/16.4.2008),
επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο, ζην πιαίζην έξγσλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, έπεηηα απφ εηδηθή ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη, θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο,
κεηαμχ δηθαηνχρσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη
Αζιεηηζκνχ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ησλ εθκεηαιιεπηψλ θπιηθείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο νηθείεο ζρνιηθέο
κνλάδεο κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξνχζεο. Ο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ κηθξνγεπκάησλ, ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ
ζρεηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνπο εθκεηαιιεπηέο θαη θάζε άιιν ηερληθφ ή δηαδηθαζηηθφ δήηεκα ή ιεπηνκέξεηα
πνπ αθνξά ηε δηάζεζε ησλ κηθξνγεπκάησλ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο εηδηθήο ζχκβαζεο.
37. Η θαηαλαιηζθφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ
ππάξρνληα παξάιιειν κεηξεηή ξεχκαηνο αλά δφζε εηζθνξάο θπιηθείνπ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ
πθίζηαηαη κεηξεηήο ν ππνινγηζκφο θαη απφδνζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζα
γίλεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.

ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ-πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο είλαη απφ 11/03/2015
κέρξη θαη 31/03/2015 θαη ψξα 09.30 π.κ., ζηα γξαθεία ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο.
Η απνζθξάγηζε ησλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελψπηνλ ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο
ζηηο 31/03/2015 θαη ψξα 10:30 π.κ θαη ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ – Γξαπεηζψλαο.


Οη πξνζθνξέο λα είλαη αλάινγεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δελ ζα γίλεη θακία κείσζε
κηζζψκαηνο απφ ην πνζφ ηνπ δηαγσληζκνχ .

ΚΔΡΑΣΗΝΗ, 11 ΜΑΡΣΗΟΤ 2015
Ζ

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ .Δ. ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ-ΓΡΑΠΔΣΩΝΑ
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