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………………… ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 3θ / 17.04.2018
Απόφαςθ 6θ

Στον Χολαργό, ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςιμερα 17.04.2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα
19.00μμ, ςυνιλκε θ Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Ραπάγου Χολαργοφ.
Παραβρζκθκαν τα μζλθ του Δ:
Τράκασ Μιχαιλ, Ραπανδρζου Ανδρζασ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ, Αγορίτςασ Δθμιτριοσ, Κόκκοτα
Ευτυχία και Ρζππασ Ελευκζριοσ.
Κακώσ και ο:
Ράντοσ Σωτιριοσ (Δ/ντθσ 1ου Γυμναςίου Χολαργοφ)
Απουςίαηαν (αν και προςκλικθκαν νόμιμα) οι:
Ραραδζλλθ Ιςμινθ, Ράλλθ Μαγδαλθνι, Σχιςτοφ Ιφιγζνεια, Θωμόπουλοσ Ευάγγελοσ και Κθπουρόσ
Κωνςταντίνοσ.

Θζμα 1: Προκιρυξθ δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
εκμίςκωςθ του κυλικείου του 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ

Ο Ρρόεδροσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ζχοντασ υπόψθ:
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1.
2.

3.

4.

τθν Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεφχοσ Β)
τθν τροποποίθςθ τθσ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινι υπουργικι απόφαςθ με κζμα
«Λειτουργία κυλικείων δθμοςίων ςχολείων».
τθν Ρράξθ 1/2018 Ρροζδρου Σχολικισ Επιτροπισ Δ.Ε. Ραπάγου – Χολαργοφ με A.Ρ. 326
«Συγκρότθςθ Επιτροπισ διενζργειασ διαγωνιςμοφ εκμίςκωςθσ κυλικείου του 2ου Γυμναςίου
Χολαργοφ»
Τθ με αρικμ. 45/22-03-17 (ΑΔΑ:ΨΩΧΦΩΞ1-1ΘΔ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Διμου
Ραπάγου – Χολαργοφ «Οριςμόσ τακτικϊν μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νομικοφ
Ρροςϊπου "Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ’’ και εκλογι Ρροζδρου και
Αντιπροζδρου"

Ειςθγείται
Α. τθν προκιρυξθ

δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν

ανάδειξθ πλειοδότθ μίςκωςθσ του κυλικείου, τον οποίο κα διενεργιςει τριμελισ επιτροπι θ οποία
απαρτίηεται από τα παρακάτω μζλθ:




Ραπανδρζου Ανδρζα, Διευκυντι του 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ
Τράκα Μιχαιλ, Ρρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ.Ε.
Ραναγουλάκου Μαριάννα, Ρρόεδρο του Συλλόγου Γονζων 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ

Με αναπλθρωματικά μζλθ τα κάτωκι:




Αλβζρτθ Νικόλαο, Υποδιευκυντι του 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ
Ράλλθ Μαγδαλθνι, Αντιπρόεδρο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ
Διμου Ξανκι, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Γονζων 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ

Β.

Κακορίηει τουσ όρουσ διαγωνιςμοφ ωσ εξισ:
1.

Σόποσ και χρόνοσ του διαγωνιςμοφ

Η κατάκεςθ των προςφορϊν κα γίνεται ςτο γραφείο του Διευκυντι του 2ου Γυμναςίου
Χολαργοφ τισ ακόλουκεσ θμζρεσ και ϊρεσ: Τετάρτθ 30 Μαΐου και Ρζμπτθ 31 Μαΐου 2018 και ϊρεσ
09.00πμ-14.00μμ. Η διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα λάβει χϊρα τθν Δευτζρα 4
Ιουνίου 2018, ςτισ 12.00μμ ςτο γραφείο του Διευκυντι του 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ.
2.

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν

α) Φυςικά πρόςωπα κακϊσ και δθμοτικά ι κοινοτικά νομικά πρόςωπα.
β) Ρολίτεσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γνϊςτεσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ.
Δε γίνονται δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
α) Πςοι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο ι ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ.
β) Συνταξιοφχοι.
γ) γ) Πςοι ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με τα άρκρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4),
5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Αϋ/9.2.07.
δ) Πςοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ Σχολείου
3.

Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ:

α) Ζγγραφθ αίτθςθ με πλιρθ ςτοιχεία του διαγωνιηομζνου.
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β) Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά για το κατά μακθτι ποςό, θ οποία κα τοποκετείται ςε
ξεχωριςτό από τα άλλα δικαιολογθτικά κλειςτό αδιαφανι φάκελο, κακαρογραμμζνθ χωρίσ
ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Το ελάχιςτο ποςό προςφοράσ από τουσ
ενδιαφερόμενουσ ορίηεται ςτα 4 ευρϊ ανά μακθτι ετθςίωσ, 189 εργάςιμεσ θμζρεσ και κα
αποτελεί ποςό εκκίνθςθσ κατά τθ διαδικαςία του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ.
γ) Ριςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από τθν αντίςτοιχθ
ςχολικι επιτροπι.
δ) Ριςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από τον αρμόδιο φορζα.
ε) Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
ςτ) Ριςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ ότι δεν είναι φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ.
η) Ριςτοποιθτικό Ροινικοφ Μθτρϊου.
θ) Ροςό εγγφθςθσ τριακοςίων ευρϊ (300,00) ι αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι. Η εγγφθςθ
αυτι επιςτρζφεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ υποψιφιουσ μετά τθν κατακφρωςθ του
διαγωνιςμοφ εκτόσ του υποψθφίου, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ παραχϊρθςθ του
κυλικείου, ο οποίοσ πρζπει να καταβάλει ςυμπλθρωματικά αντίςτοιχο ποςό ι εγγυθτικι
επιςτολι που να καλφπτει ςυνολικά το 20% του ετιςιου μιςκϊματοσ ωσ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό ι θ εγγυθτικι επιςτολι παρακρατείται κακόλθ τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ
καταγγελίασ ι προϊρου λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε καταπίπτει υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ.
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχοσ εκμετάλλευςθσ άλλου
Κυλικείου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ ςχολείου
ι) πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα γονζα μονογονεϊκισ
οικογζνειασ
ια) πιςτοποιθτικό του ΕΦΕΤ
ιβ) Ριςτοποιθτικό περί μθ οφειλισ ςτον Διμο Ραπάγου-Χολαργοφ
Για τθ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν ι νομικϊν προςϊπων απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ Ειςαγγελίασ, τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν.
1599/1986 και του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου. Απαιτείται, όμωσ, επιπλζον
αποδεικτικό ζγγραφο του εξουςιοδοτουμζνου να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ατόμου. Τα
δθμοτικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςχολικϊν
κυλικείων εκ του καταςτατικοφ τουσ.
4.

Διάρκεια μίςκωςθσ

Η διάρκεια μίςκωςθσ ορίηεται για εννζα (9) ζτθ. Αρχίηει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ του κυλικείου και λιγει 30-6-2027.
5.

Καταβολι μιςκώματοσ

Η καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνεται ςε τρεισ (3) δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ ςτισ 30 Νοεμβρίου, θ
δεφτερθ ςτισ 28 Φεβρουαρίου και θ τρίτθ ςτισ 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψθ ο αρικμόσ των
φοιτοφντων μακθτϊν κατά το ςχολικό ζτοσ που πλθρϊνονται οι δόςεισ.
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6. Ο πλειοδότθσ που κα αναλάβει τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου κα πρζπει να
γνωρίηει ότι:
α)

Απαγορεφεται θ υπεκμίςκωςθ του κυλικείου ι θ παραχϊρθςθ ςε άλλο άτομο

β)

Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιμοποίθςθ ταμειακισ μθχανισ

γ)

Είναι υποχρεωτικι θ αςφάλιςθ ςτον ΟΑΕΕ

δ)

Για τθ λειτουργία του κυλικείου απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ αδείασ

ε)

Τα προσ πϊλθςθ προϊόντα είναι αυτά που αναφζρονται και ορίηονται από τθν Υγ.

Διάταξθ Υ1γ/ Γ.Ρ/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεφχοσ Β’).
ςτ)

Θα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου του

κυλικείου και του Δ/ντι του ςχολείου
η)

Είναι υποχρεωμζνοσ να κακαρίηει τον αφλειο χϊρο από προϊόντα που πωλοφνται ςτο

κυλικείο
θ)

Σε περίπτωςθ που τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου αναλάβει θ κακαρίςτρια του

ςχολείου, απαγορεφεται να κακαρίηει τουσ χϊρουσ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια
λειτουργίασ του κυλικείου. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίασ του
κυλικείου.
κ) Ο Ρλειοδότθσ κα πρζπει κατά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ να προςζλκει με αξιόπιςτο
εγγυθτι, ο οποίοσ κα ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ Ρροκιρυξθσ και κα ςυνυπογράψει τθ
Σφμβαςθ.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαςθ ενόσ και μόνο όρου από το μιςκωτι κα ζχει ωσ
ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.
7.

Η μίςκωςθ των ςχολικών κυλικείων

Η μίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων κατά οποιοδιποτε τρόπο δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τισ
εμπορικζσ μιςκϊςεισ. Οι εργάςιμεσ θμζρεσ κατά τθν περίοδο του ζτουσ είναι 189.
8.

Να χορθγθκεί ςε κάκε ενδιαφερόμενο:

Αντίγραφο τθσ υπϋ αρικ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει με τθν αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Λειτουργία κυλικείων
δθμοςίων ςχολείων», όπωσ και τθσ υπϋαρικ. ΔΥΙΓ/Γ.Ρ./οικι.93828/1-8-2006 (Υγειονομικι Διάταξθ
αναφορικά με κανόνεσ υγιεινισ και κακοριςμό προϊόντων που διατίκενται από τα κυλικεία δθμοςίων
και ιδιωτικϊν ςχολείων), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2646/β/25-08-2016.
9.

Η χολικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα να μθν κατακυρώςει το διαγωνιςμό, εφόςον κρίνει τισ

προςφορζσ απαράδεκτεσ ι για οποιοδιποτε λόγο κρίνει το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ
αςφμφορο.
Με ευκφνθ του Ρροζδρου τθσ Σχολικισ Επιτροπισ περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα ςταλεί για
δθμοςίευςθ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ και κα τοποκετθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και
του ςχολείου.
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Ζπειτα από διαλογικζσ ςυηθτιςεισ,

Σο Δ.. αποφαςίηει ομόφωνα:

Τθν προκιρυξθ του δθμόςιου πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν
ανάδειξθ πλειοδότθ μίςκωςθσ του κυλικείου του 2ου Γυμναςίου Χολαργοφ, ςφμφωνα με τουσ
ανωτζρω όρουσ.

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα Απόφαςθ υπογράφεται:

Ο Πρόεδροσ

Τράκασ Μιχαιλ

Η Αντιπρόεδροσ

Ράλλθ Μαγδαλθνι

Η Γραμματζασ

Ραραδζλλθ Ιςμινθ

Σα μζλθ:
Αγορίτςασ Δθμιτριοσ, Ραπανδρζου Ανδρζασ, Σχιςτοφ Ιφιγζνεια, Κόκκοτα Ευτυχία, Θωμόπουλοσ
Ευάγγελοσ, Μπουηαμπαλίδθσ Ιωάννθσ, Ελευκζριοσ Ρζππασ, Κθπουρόσ Κωνςταντίνοσ.

