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Πξαθηηθό 3/04 Απγνύζηνπ 2022
Αξηζκόο Απόθαζεο :

9/2022

Θέκα 1ν: «Πξνθήξπμε δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ
εθκίζζωζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Βξαραηίνπ»
ήκεξα ηελ 4ε Απγνύζηνπ έηνπο 2022 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα

12:30 ζπλήιζε ζε ΔΚΣΑΚΣΖ

ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο (ηειεθσληθή επηθνηλσλία) χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 4/03.08.2022
έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο , ε ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ ΒέινπΒφραο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 104/2021 (ΟΡΘ.ΔΠΑΝ.) ΑΓ ,γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε.
ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Πξφεδξν πσο ππήξρε λφκηκε απαξηία, θαζφηη ζε ζχλνιν 15
κειψλ, απάληεζαλ ζηελ ηειεθσληθή θιήζε νη 15.
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1

Καιιίρε Μαρία , Πρόεδρος

ΟΤΓΔΙ

2

Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος

3

Γαιεβίγθας Γεώργηος

4

Καρατοληδίηες Κωλ/λος

5

Μπάηος Κωλ/λος

6

Εάρθοσ Αηθαηερίλε

7

Βαζηιαθόποσιος Ιωάλλες

8

Παηηληώηες Διεσζέρηος

9

Καιιηαληώηες Γεώργηος

10

Μπηηζάθοσ Αζπαζία

11

Καραθωηηάς Γεώργηος

12

Κοζθοιέηος Γεκήηρηος

13

Υαζούρα Οισκπία

14

Γηαλλαθοπούιοσ Δσαγγειία

15

Αγάζος Κωλ/λος

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Η Πξφεδξνο εηζεγήζεθε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ιήςεο απφθαζεο πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο
ηεο έλαξμεο εο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βέινπ-Βόραο
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Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηεο Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα
ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ δηαινγηθή συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ηην έκηακηη καηεπείγουζα ζυνεδρίαζη ηου Δ.Σ.
ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο εηζεγνχκελε ην πξώην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί ηεο πξνθήξπμεο
δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγωληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ
θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Βξαραηίνπ, έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηα παξαθάησ :
ύκθωλα κε ηελ παρ. 5 ηες Κ.Τ.Α. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003 /30.05.2008 ηεύτος Β), θαηά ην κήλα Μάξηην
ηνπ ρξόλνπ πνπ ιήγεη ε ηζρύνπζα ζύκβαζε, ε Σρνιηθή Δπηηξνπή πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
θπιηθείνπ ηνπ ζρνιείνπ.
Η Σρνιηθή Δπηηξνπή θαηά ην ρξόλν ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενύηαη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο
θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ ηνπ θπιηθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο από ην Γήκν
ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. (παρ. 32 Κ.Τ.Α. 64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003 /30.05.2008 ηεύτος Β)
Τελ παξαίηεζε ηεο θαο Παπνύιηα Αζεκίλαο από ηελ κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γπκλαζίνπ- Λπθείνπ Βξαραηίνπ θαη
ζπλεπώο πξέπεη λα δηελεξγεζεί δηαγσληζκόο γηα ηελ εθ λένπ εθκίζζσζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Αξ.
64321/Γ4/16.05.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003 /30.05.2008 ηεύρνο Β) θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, θαη Δζληθήο
Παηδείαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ,

όπσο

ηξνπνπνηήζεθε

κε

ηελ

ΚΥΑ

Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016

(ΦΔΚ

2646/25.08.2016 ηεύρνο Β’).
Η Σρνιηθή Δπηηξνπή ύζηεξα από ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε
κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ, ηνλ νπνίν ζα δηελεξγήζεη ε αξκφδηα ηξηκειήο επηηξνπή.
Β.

Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαγσληζκνχ σο εμήο:
1.

Σόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγωληζκνύ

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 08/09/2022 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα
11.00 π.κ.
2.

Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο έρνπλ

α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά 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
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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
λνκηθά πξφζσπα)
δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ. (Γελ απαηηείηαη γηα δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα)
ε) Πνζφ εγγχεζεο 300,00 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 λνκηθά πξφζσπα)
η) πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα κνλνγνλετθήο
νηθνγέλεηαο,
ηα) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΣ (εθφζνλ δηαηίζεηαη)
4.

Γηάξθεηα κίζζωζεο

Η δηάξθεηα κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ελλέα (9) έηε. Αξρίδεη απφ 12-9-2022 θαη ιήγεη 30-6-2031
5.

Καηαβνιή 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.
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 ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ.

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’).
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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.
Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 9/2022
Σν πξαθηηθφ απηφ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί :
Η Πξφεδξνο

Σα κέιε

Καιιίξε Μαξία
Αθξηβέο απόζπαζκα
Εεπγνιαηηό απζεκεξόλ.Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

