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Γηαθήξπμε Γεκόζηνπ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγωληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

αλάζεζε ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ηξαθιείνπ 

 

 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σελ ππ’ αξηζκ. 8440/2011 (ΦΔΚ 318/25.02.2011 η΄ Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιηθψλ επηηξνπψλ θαη ξχζκηζε νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξ.1940/19.01.2018 (ΦΔΚ 310/02.02.2018 ηεχρνο Β') απφθαζε ΤΠ.Δ φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφ ηελ ππ’ αξ.  5293/23.02.2018 (ΦΔΚ 816/08.03.2018 ηεχρνο Β') 

απφθαζε ΤΠ.Δ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. Κ.Τ.Α. 64321/Γ4/16.05.2008 (ΦΔΚ 1003/30.05.2008 η΄ Β) γηα ηε   

ιεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη κε ηηο ππ’ αξηζκ. 

Κ.ΤΑ. 111526/Γ4/10.09.2010 (ΦΔΚ 1541/15.09.2010 η.Β), 56758/Γ4/24.04.2013 (ΦΔΚ 

1131/10.05.2013) θαη Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 2646Β/25.08.2016). 

3. Σελ Τγ. δηάηαμε Γ.Π/81025/27.08.2013 (ΦΔΚ 2646Β/29-08-2013) 

4.  Σελ κε αξ. πξση. 17552/103/2020 29/ 04/2020 γλσκνδφηεζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Γήκνπ. 

5. Σελ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ ζρνιείνπ. 

6.    Σελ κε αξ. 56/2020 ΑΓ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

7.    Σελ ππ’ αξηζκ.63/2020 Α.Γ.. ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έγθξηζεο 

δηαθήξπμεο πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ αλάζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ηξαθιείνπ, ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

8. Σελ κε αξ. πξση. 540/15-07-2020 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πεξί ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Πιεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ αλάζεζεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 

Λπθείνπ Ηξαθιείνπ 
9.  Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ηξαθιείνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, 
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Γηαθεξύζζεη 

 

Γεκφζην Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε γηα ηελ 

αλάζεζε ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ηξαθιείνπ, 

(Γεκνθξαηίαο 1-Hξάθιεην-Κξήηεο).  

 

Καζνξίδεη ηνπο όξνπο δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

 

1.Η αλάζεζε απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ θπιηθείσλ ησλ 

δεκνζίσλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο γίλεηαη κφλν θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε 

ζπλάξηεζε κε: 

α) ηελ ηηκή πξνζθνξάο,  

β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ,  

γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα, 

δ) ηελ κνλνγνλετθή ηδηφηεηα θαη 

ε) ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΣ ή άιιε πηζηνπνίεζε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ ή κέζσ ελαιιαθηηθψλ 

ζρεκάησλ εάλ ππάξρνπλ. 

 

   Η κνξηνδφηεζε  ζηηο  πεξηπηψζεηο α,β,γ,δ,ε, γίλεηαη σο εμήο:  

  1. Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2).  

  2. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα (1) κφξην. Σν ζχλνιν 

ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (8).  

  3. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη ηα κφξηα σο αθνινχζσο: 

     -Πνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πέληε (5) κφξηα. 

   -Τπνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα ηξία (3)     κφξηα 

  4. Μνλνγνλετθή ηδηφηεηα ηέζζεξα (4) κφξηα 

    5. Πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΦΔΣ ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ επηπιένλ  έλα (1) κφξην 

    6. Πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ   (ΔΤΓ) δχν (2)   

κφξηα. 

 

2.Σόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγωληζκνύ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηελ αίζνπζα Αλδξέα Παπαλδξένπ-Γεκαξρείν Ηξαθιείνπ–1
νο

 

όξνθνο-νδόο Αγ. Σίηνπ 1 ζηηο 27-08-2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 09.00 π.κ. ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. 

 

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. 

 

3.Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά  λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  

ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. 

β) 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 Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ). 

 

4.Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγωληζκό: 

α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε. 

β) πληαμηνχρνη. 

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 ρνιείνπ. 

 

 5.Γηάξθεηα κίζζωζεο 

α) Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ελλέα (9) ρξφληα, ζα αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο  

θαη ζα ιήγεη ηελ 30
ε
 Ινπλίνπ ηνπ ελάηνπ έηνπο  ρσξίο θακηά πεξαηηέξσ παξάηαζε. 

β) O εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη ππεξεζία εληφο 30 εκεξψλ απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο ή ζε θάζε άιιε πεξίπησζε εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία   

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ιχεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή 

θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε. 

 

6. Γεκνζίεπζε 

Η Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπνζεηείηαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε εκθαλέο 

κέξνο κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ζε πνιπζχρλαζηνπο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο (πιαηείεο 

θ.ι.π.) θαη δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη αλ δελ ππάξρνπλ δχν 

ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο ε δεκνζίεπζε γίλεηαη ζε ηνπηθή       

εθεκεξίδα ηεο πιεζηέζηεξεο πεξηνρήο φκνξνπ Γήκνπ. 

Δπίζεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Ηξαθιείνπ www.heraklion.gr πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ αλαξηάηαη  εθηφο απφ ηελ αλαιπηηθή Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη παξαθάησ 

απνθάζεηο. 

 1. ΚΤΑ 64321/Γ4/16-05-2008 πεξί ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη  ηεο κε αξ. 

ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 2646Β/25.08.2016) 

 2. Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 81025 (ΦΔΚ 2135 η. Β΄/29-8-2013) Τγεηνλνκηθήο δηάηαμεο. 

 3. Απφθαζε κε αξ. 70776/07-07-2016 (ΦΔΚ 2091/07-07-2016 η. Β) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηηο αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα ζρνιηθά 

θπιηθεία. 

 

7.Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Ο θιεηζηφο θάθεινο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεηαη κε ηελ επίδεημε ηνπ ΑΓΣ , ζα αλαγξάθεη 

εμσηεξηθά ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ πξνζθέξνληνο θαη ζα απεπζχλεηαη πξνο: 
 

 «Σελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ  

γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ 

ηνπ 1
νπ

 Λπθείνπ Ηξαθιείνπ» 
 

ε πεξίπησζε πνπ ηελ πξνζθνξά θαηαζέηεη άιιν άηνκν εθηφο απφ ηνλ πξνζθέξνληα  ζα 

πξνζθνκίδεηαη θαη έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.  
 

Η πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεωλ-πξνζθνξώλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο είλαη έωο  ηηο 27-08-

2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα  09.00 π.κ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Δπηηξνπή, 

ζηα γξαθεία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ηξαθιείνπ, νδφο 

Αλδξφγεσ 2, 3νο φξνθνο, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη ζα πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν 

ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο είλαη: 

α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ.  

β) Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ζε θσηναληίγξαθν ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε 

εθπξνζψπεζεο, ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ.  

γ) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ αλά καζεηή εηεζίσο ζε 

επξψ. Η πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Σπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Η επηηξνπή 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. Η νηθνλνκηθή 

http://www.heraklion.gr/


πξνζθνξά ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν κε ηελ έλδεημε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ θαη ελ ζπλερεία ηνπνζεηείηαη ζην κεγαιχηεξν θάθειν καδί κε ηα 

ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά. 

Σν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νξίδεηαη ζηα 4 επξώ αλά καζεηή 

εηεζίσο ( 189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη ζα απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ε ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, κε αξηζκφ καζεηψλ κηθξφηεξν ησλ 250, ε ρνιηθή 

Δπηηξνπή έρεη ηε δπλαηφηεηα ην ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο λα ην κεηψλεη κέρξη θαη 50% γηα 

ζρνιεία Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη κέρξη 60% γηα ζρνιεία Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Σα αλσηέξσ πνζά κπνξνχλ λα αλαπξνζαξκφδνληαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΤΠΔΠΘ θαη 

Δζσηεξηθψλ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή 

επηηξνπή εάλ ππάξρεη. 

ε)  Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

ζη)Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο  ζε ηζρχ. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ 

ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα) 

ε) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ. (Γελ απαηηείηαη 

γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα) 

ζ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ζα θαηαβιεζεί σο εγγχεζε ην πνζφ ησλ 300 επξψ. 

ηνπο απνηπρφληεο ηνπ δηαγσληζκνχ ην πνζφ ζα επηζηξαθεί κε ηε ιήμε ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο 

ηνπ πιεηνδφηε ν νπνίνο πξέπεη λα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν πνζφ ή εγγπεηηθή 

επηζηνιή (δηάξθεηαο φζν ε ζχκβαζε) πνπ λα θαιχπηεη ζπλνιηθά ην 20% ηνπ εηήζηνπ 

κηζζψκαηνο θαη ην νπνίν ζα παξαθξαηείηαη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ζα 

επηζηξαθεί κε ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ή πξφσξεο ιήμεο ηεο 

ζχκβαζεο, νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

η) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζεωξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα 

δειψλνπλ  φηη: 

 1) Γελ απαζρνινχληαη ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε. 

 2) Γελ είλαη ζπληαμηνχρνη 

  3) Γελ  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. 

 4) Γελ είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ   ρνιείνπ. 

  (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα)  

ηα) Πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο 

νηθνγέλεηαο. 

ηβ) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΣ ή άιιε πηζηνπνίεζε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ ή κέζσ ελαιιαθηηθψλ 

ζρεκάησλ εάλ ππάξρνπλ. 

ηγ) Γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηείηαη απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ 

εμνπζηνδνηνχκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ θαη θαηαζηαηηθφ. Σα δεκνηηθά 

πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. 

ηδ) Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη 

βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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 ζα 

θαηαηίζεληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά. 

 

8.ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απηφο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία.  ε 

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. ε 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 πξνβιεπφκελσλ φξσλ ηεο 

πξνθήξπμεο. Σν πνζφ ηεο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην πνζφ πνπ  

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηεο ΚΤΑ 64321/∆4/16-05-2008/ΦΔΚ 1003 η. Β΄/2008, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη. 

Σν 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. ηνλ 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. 

9.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.  

10.Αληηπξνζθνξέο ζηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 11.Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο 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 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 νπνηνπζδήπνηε 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. 

 

12. 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. Η δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ 

πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ. 

 

13.Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε ρνιηθή Δπηηξνπή. Η 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. 

 

14. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θαηαβάιιεη ζηελ αξκφδηα ρνιηθή Δπηηξνπή θαη’ 

έηνο ην πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε, ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Η πξψηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε ηελ 28ε 

Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.  

Η κε θαηαβνιή ηεο δφζεο  ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ Γηαθήξπμε ζπληζηά  ιφγν 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν πνζό ηνπ κηζζώκαηνο επηβαξύλεηαη κε ραξηόζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20% 

επί ηνπ ραξηνζήκνπ ην νπνίν επηβαξύλεηαη θαηά ην ήκηζπ ν κηζζωηήο θαη ν 

εθκηζζωηήο - Τπ. αξ. Γ.ΣΔΦ Α΄/31.01.2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Σέιε ραξηνζήκνπ 

επί κηζζσκάησλ πνπ εηζπξάηηνπλ ζρνιηθέο Δπηηξνπέο). 

 



15. Σν χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν u=1/189.α.β.γ., φπνπ u= ην χςνο ησλ 

δφζεσλ, 189 νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο, α= ε πξνζθνξά, β= ν αξηζκφο ησλ θνηηνχλησλ 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 θνηηνχλησλ 

καζεηψλ (β) θαη νη εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε (γ) βεβαηψλνληαη θάζε θνξά 

απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ. ηνλ αξηζκφ απηφ πξνζηίζεληαη  θαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ 

Π.Δ.Κ. θαη Ι.Δ.Κ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπζηεγάδνληαη ζε ζρνιεία θαη εμππεξεηνχληαη απφ ην θπιηθείν 

ηνπ ζρνιείνπ. ε πεξίπησζε πνπ ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ζπζηεγάδεηαη λεπηαγσγείν, ν αξηζκφο ησλ 

θνηηνχλησλ λεπίσλ δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κηζζψκαηνο. ηα ζρνιεία ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ κέρξη ηε 

ιήμε ηνπο ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ κηζζψκαηνο.  
 

16. Σα κηζζψκαηα ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ απνηεινχλ έζνδν  ηεο  αξκφδηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη 

εηζπξάηηνληαη θαη δηαηίζεληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 

17. Με απφθαζε ηεο αξκφδηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ζρνιείνπ ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: 

α) Σν Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 

β) Έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

γ) Έλα κέινο ηεο ρνιηθήο 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 πξνβιεπφκελσλ θαη νξηδφκελσλ εηδψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φπσο απηέο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ. 

 ηα 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 πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

αξκφδηαο ρνιηθήο 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 ρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ επηιέγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο ρνιηθήο 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 ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. 
 

18.Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε νπνία κπνξεί λα εηζεγείηαη ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηελ θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί γηα νπζηψδε ιφγν πνπ νθείιεηαη ζηνλ ππεχζπλν αλάδνρν ηνπ 

θπιηθείνπ. 

 Η ρνιηθή 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. 

 



    19. ηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη λένο δηαγσληζκφο θαη ε λέα 

ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ελλέα (09) εηψλ. Σν 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. 

 

20. ε πεξίπησζε κεηαζηέγαζεο κέξνπο ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε κείσζε ησλ καζεηψλ άλσ 

ηνπ 20% δχλαηαη ν κηζζσηήο ηνπ θπιηθείνπ λα δεηήζεη απφ ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηε ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο κε δίκελε ηνπιάρηζηνλ πξνεηδνπνίεζε, νπφηε δελ θαηαπίπηεη ε εγγχεζε ππέξ ηεο 

ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

 

21. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γ. Ηξαθιείνπ θαη απφ ηνλ ππνςήθην πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα.    

 

22. Η ρνιηθή Δπηηξνπή θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχηαη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφιεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε 

άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

  23.Ο  κηζζωηήο   πνπ  ζα  αλαιάβεη   ηελ   εθκεηάιιεπζε  ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα γλωξίδεη 

ηα εμήο : 

α) H παξνπζία ηνπ κηζζσηή 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:26
Α
/9-2-2007), 

«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα θαηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 

Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.» 

β) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζ΄νηαλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή παξαρψξεζή ηνπ ζε 

άιιν άηνκν. 

γ)  Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε  θνξνινγηθήο ηακεηαθήο κεραλήο  

    δ)  Ο επηηπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα αζθαιηζηεί ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ζην θπιηθείν λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πεξί ηακηαθήο κεραλήο. 

ε)  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο. 

     Η έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ κηζζσηή. 

ζη) Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο  Δπηηξνπήο ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

δ)Ο εθκεηαιιεπηήο 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 ζχκβαζεο 

εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

ε)Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/  νηθ. 81025 (ΦΔΚ 2135Β/29-8-2013) Τπνπξγηθή 

Απφθαζε φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο 

ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαη ηα επηηξεπφκελα  είδε πνπ δηαηίζεληαη απφ απηά. 

ζ)Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά φζα νξίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 

Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο πεξί θαζνξηζκνχ αλσηάησλ  ηηκψλ δηάζεζεο  νξηζκέλσλ εηδψλ πνπ 

δηαηίζεληαη απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία (ζ.ζ. ζήκεξα ε ππ’ αξ. 70776/07-07-2016 (ΦΔΚ 2091/07-07-

2016 η. Β) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηηο αλψηαηεο 

ηηκέο πψιεζεο πξντφλησλ ζηα ζρνιηθά θπιηθεία) 

η) Η κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο 

εκπνξηθέο κηζζψζεηο.  

24.Οη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή άιιν κέινο ηεο ρνιηθήο 

Δπηηξνπήο. 



Η ρνιηθή Δπηηξνπή ζέηεη ζηε δηάζεζε  ηνπ εθκεηαιιεπηή απνθιεηζηηθά ηνλ ρψξν κε ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο. 

Κάζε πξνζζήθε ή πξνθαινχκελε δαπάλε γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ βαξχλεη ηνλ 

πιεηνδφηε. Οη ελδηαθεξφκελνη θαηά ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δειψλνπλ φηη απνδέρνληαη 

ηνλ ρψξν σο έρεη. 

Ο κηζζσηήο  ππνρξενχηαη 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 επζχλεηαη  γηα απνδεκίσζε. 

Η ρνιηθή Δπηηξνπή δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα ππνζηεί απφ 

ειεθηξνδφηεζε. 

25.Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο  φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. ΚΤΑ 64321/Γ4/16-05-2008 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ κε αξ. ππ΄αξ. Κ.ΤΑ. 111526/Γ4/10.09.2010 (ΦΔΚ 1541/15.09.2010 η. 

Β), 56758/Γ4/24.04.2013 (ΦΔΚ 1131/10.05.2013 η.Β θαη Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 

2646Β/25.08.2016). 

26.Όινη νη παξαπάλσ φξνη, θαη φηη πξνβιέπεηαη απφ ηελ Κ.Τ.Α 64321/Γ4/16.05.2008 (ΦΔΚ 1003 

η. Β΄/30-05-2008) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη θάζε θνξά ηζρχεη θαη ηελ Κ.Τ.Α. 

Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 2646Β/25.08.2016), νη νπνίνη 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.  

 

27.Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ ηχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ε 

δεκνπξαζία. Οη απνδείμεηο ή/θαη ηηκνιφγηα θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ απηψλ πξνζθνκίδνληαη 

απαξαίηεηα ζαλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο 

ηνπ θπιηθείνπ. 

 

28. Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηελ  Γηεπζχληξηα ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνλ αλαπιεξσηή ηεο, ηνλ Πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γήκνπ ζηε ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ  ζε πεξίπησζε 

θσιχκαηνο. 

 

29. Με ηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ρνξεγνχληαη θαη νη παξαθάησ απνθάζεηο.  

1. Η κε αξ. ΚΤΑ 64321/Γ4/16-05-2008 πεξί ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θαη ε κε 

αξ. ΚΤΑ Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016 (ΦΔΚ 2646Β/25.08.2016) 

2. Η κε αξ.Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 81025 (ΦΔΚ 2135 η. Β΄/29-8-2013) Τγεηνλνκηθή δηάηαμε. 

3. Η απφθαζε κε αξ. 70776/07-07-2016 (ΦΔΚ 2091/07-07-2016 η. Β) ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ γηα ηηο αλψηαηεο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ζηα ζρνιηθά 

θπιηθεία, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

30. Πιεξνθνξίεο :  

ηα γξαθεία ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ  Ηξαθιείνπ, νδφο 

Αλδξφγεσ 2, 3νο φξνθνο, Ηξάθιεην, ηει. 2813 409446 & 448, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

 

 

O Πξόεδξνο 

 

 

 

Νηθόιανο Αγγειάθεο 

Αληηδήκαξρνο Παηδείαο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο 


