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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ                                              Παξακπζηά 01.06.2022 
ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΩΣΙΑ                                                Αξίζ. Πξψη.: 14 
ΓΗΜΟ ΟΤΛΙΟΤ 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 
ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΟΤΛΙΟΤ» 
 
 

Π  Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 

δημόζιος πλειοδοηικού διαγωνιζμού με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, για 
ηην εκμίζθωζη ηος κςλικείος ηος ΥΟΛΙΚΟY ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-

ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ. 
 

(χκθσλα κε ηελ 07/31.05.2022 απφθαζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ νπιίνπ») 

--------------  
 

Σν Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 
Γήκνπ νπιίνπ», αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 
α) Σηο δηαηάμεηο ηεο κε Α. Π. 64321/Γ4/16.5.2008 (Φ.Δ.Κ. 1003/η.Β΄/30.5.2008) 

Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 
Φ2/1553/129578/Γ1/04.08.2016   (ΦΔΚ 2646/25.08.2016 ηεχρνο Β’)., 

 
β) Σελ αλάγθε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε 

κίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ.  
.  
 

Πποκηπύζζει 
δημόζιο πλειοδοηικό διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ, 

για ηην ανάδειξη πλειοδόηη μίζθωζηρ ηος κςλικείος ηος ΥΟΛΙΚΟY 

ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ. 
 

Σν δηαγσληζκφ ζα δηελεξγήζεη ηξηκειήο επηηξνπή ε νπνία ζα νξηζηεί 

θαη ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή 

Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ νπιίνπ». 

 
 
 
Οι όποι και οι πποϋποθέζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό και ηα 

κπιηήπια επιλογήρ έσοςν ωρ εξήρ :  
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1. Σόπορ και σπόνορ ηος διαγωνιζμού : 
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηνπ Γ/ληή  ηνπ ΥΟΛΙΚΟY 

ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ, ζηηο 19.07.2022 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
09:00-10:30. 
 
 

2 . Κπιηήπια επιλογήρ  
Η αλάζεζε απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ νπιίνπ» ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ 
θπιηθείνπ ηνπ ΥΟΛΙΚΟY ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ, ζα γίλεη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα παξαθάησ : 
  

Λακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ:  
α) Η ηηκή ηεο πξνζθνξάο, 
β) Η πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, 
γ) Η πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ, ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή 
νηθνγέλεηα.  
δ) Σελ κνλνγνλετθή ηδηφηεηα 
ε) Σελ πηζηνπνίεζε ηνπ Δ.Φ.ΔΣ. 
 
Σελ εθκεηάιιεπζε ζα αλαιάβεη απηφο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηε 
κεγαιχηεξε κνξηνδφηεζε ησλ α, β, γ,δ,ε, αλσηέξσ  πεξηπηψζεσλ, πνπ 
ζα γίλεη σο εμήο: 
 

1.Κάζε πξνζθνξά ζε επξψ πνιιαπιαζηάδεηαη  επί δχν. 
2.Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ 
ππνινγίδεηαη σο έλα (01) κφξην. Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ (08). 
Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα  ππνινγίδνληαη  κφξηα σο αθνινχζσο: 
3.Πνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ (05) κφξηα  
4.Τπνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή 
νηθνγέλεηα: ηξία (3) κφξηα. 
5.Μνλνγνλετθή ηδηφηεηα: ηέζζεξα (4) κφξηα. 
6.Πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ : 
επηπιένλ έλα (1) κφξην. 
7.Πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ 
(ΔΤΓ) δχν (2) κφξηα. 
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. 
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3. Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έσοςν : 

α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά  πξφζσπα. 

β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο 

Διιεληθήο γιψζζαο. Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο ηνπο γηα ηελ θαιή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ: 
αα) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε 

εξγαζηαθή ζρέζε. 
ββ) πληαμηνχρνη. 
γγ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, 

(παξ. 1,2,3 θαη 4) 5,7,8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η.Α. / 9.2.07. 
δδ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ 

ζρνιείνπ. 
 

4. Σα δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ηος κάθε ενδιαθεπόμενος ζηο 
διαγωνιζμό είναι: 

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. 
Σπρφλ 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 ηξηαθνζίσλ 

επξψ (300,00 €) 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. 
Σν 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 ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 

ζ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη: 
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 Γελ απαζρνιείηαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή 
ζρέζε. 

 Γελ είλαη ζπληαμηνχρνο 

 Γελ είλαη αλάδνρνο εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 
ζρνιείνπ. 

 Γελ έρεη θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ. 
1, 2, 3 θαη 4), 5, 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η.Α΄/9.2.07. 

η) Πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα 
γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο. 
ηα) Πηζηνπνηεηηθφ  ηνπ Δ.Φ.ΔΣ. ή λα  είλαη πηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ 
(ΔΟΠΠΔΠ) είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ (ΔΤΓ). 
ηβ) Βεβαίσζε απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, πσο έρνπλ εμνθιεζεί 
κηζζψκαηα ηνπ  θπιηθείνπ (αθνξά κηζζσηέο θπιηθείνπ). 
ηγ) Ό, ηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα 
κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη 
φια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο 
ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/86 θαη ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ 
κεηξψνπ. Απαηηείηαη, φκσο, επηπιένλ απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ 
εμνπζηνδνηνπκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ. Σα δεκνηηθά  
πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο 
ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. 
 

5. Τποβολή δικαιολογηηικών.  
Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ νξίδεηαη ε Σξίηε 19.07.2022 

θαη ψξα 09:30. 
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ Σξηκειή Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Γ/ληή  ΥΟΛΙΚΟY 
ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ θαη ζα πξσηνθνιινχληαη. 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. 

 
6. Γιάπκεια ζύμβαζηρ. 

α) Η ζχκβαζε ηζρχεη γηα ελλέα ρξφληα. Αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο  θαη ιήγεη ηελ 30/06/2031, ρσξίο θακία  πεξαηηέξσ παξάηαζε. 

           β)Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαιάβεη 
ππεξεζία εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζεο ηνπ 
απνηειέζκαηνο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ιχεηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε 
ρνιηθή Δπηηξνπή θαηαγγέιιεη ηε ζχκβαζε. 
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7. Καηαβολή μιζθώμαηορ.  

Η θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Η πξψηε 
δφζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε δφζε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε 
δφζε ζηηο 31 Μαΐνπ εθάζηνπ έηνπο. 

Σν χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 23 ηεο κε Αξ. πξση.: 64321/Γ4/16.5.2008/Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 
1003 Β/30.5.2008) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη 
Παηδείαο. 

Σν κίζζσκα ηνπ ζρνιηθνχ  θπιηθείνπ απνηειεί έζνδν ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζπξάηηεηαη θαη δηαηίζεηαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο νηθείεο δηαηάμεηο. 

 
8. Δπαναληπηικόρ διαγωνιζμόρ. 
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, απηφο ζα επαλαιεθζεί κε 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Η πξνζεζκία κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο 
θαη ηεο εκέξαο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε ησλ 20 εκεξψλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο θαη ηνπ επαλαιεπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 9 ηεο κε Α. Π. 64321/Γ4/16.5.2008 (Φ.Δ.Κ. 
1003/η.Β΄/30.5.2008) Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη  Δζληθήο 
Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 
9. Δλάσιζηο ποζό πποζθοπάρ. 
Σν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νξίδεηαη ζηα 

ηέζζεξα επξψ (4,00 €) αλά καζεηή εηεζίσο (189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη ζα 
απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

 
 
10. Αποζθπάγιζη ηων πποζθοπών. 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο 19.07.2022 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
10:00. 

Όζνη παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ πξνζεζκία 
ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ (19.07.2022 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 09:30) 
δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, σο 
εθπξφζεζκεο. 

Αληηπξνζθνξέο ζηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο. 
ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
 
11. Δνζηάζειρ 
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 ζην Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ νπιίνπ», πνπ είλαη αξκφδην 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. 
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12. Δξέηαζη ζε πεπίπηωζη ιζοβαθμίαρ μοπιοδόηηζηρ. 
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. Καηακύπωζη ηος διαγωνιζμού. 
Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ην Γ. . 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «ρνιηθή Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
νπιίνπ», ην νπνίν έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, 
εθφζνλ θξίλεη ηηο πξνζθνξέο απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν 
θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν. 

Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη απφ ηνλ 
ππνςήθην πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα. 

 
14. Τποσπεώζειρ ηος εκμιζθωηή ηος κςλικείος. 

 
     α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή 
κεξηθή παξαρψξεζή ηνπ ζε άιιν άηνκν. Η παξνπζία ηνπ ζην θπιηθείν ηηο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη φκσο 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 Νφκνπ 
3528/2007(ΦΔΚ:26/Α/9-2-2007), «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα θαηάζηαζεο 
Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ». 

            ε 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. 

β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε Φ.Σ.Μ. (ρεηηθή ε αξηζ. Γ4/693/14. 
11. 91 εγθχθιηνο ).     

γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζην Δ.Φ.Κ.Α. (ρεηηθή ε αξηζ. Γ4/467/ 
8.8.91 εγθχθιηνο). 

δ) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο. 
(ρεηηθή ε αξηζ. Γ4/ 182/ 28.4.92 εγθχθιηνο) 

ε)  Θα πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο 

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ 81025/27.08.2013 (ΦΔΚ 2135/29.08.2013 

ηεχρνο Β’) απφθαζε Τθππνπξγνχ Τγείαο , φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε 

θνξά, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά 

θπιηθεία.  

ΑΔΑ: ΨΠ884651Λ5-ΒΚ7



 
 

7 
 

ζη) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο 
ειέγρνπ ηνπ θπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ ρνιείνπ. 

δ) Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαξίδεη ηνλ αχιεην ρψξν γχξσ απφ ην θπιηθείν 
απφ ζπζθεπαζίεο θαη πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε απηφ. 

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. 

ζ) 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.. 

η) Η κίζζσζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ 

ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο. 

θ)Απαγνξεχεηαη ε πξνκήζεηα, ρξήζε θαη ηεο δηάζεζε πιαζηηθψλ 

πξντφλησλ κίαο ρξήζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4736/20, θαζψο θαη 

ησλ πξντφλησλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ νμνδηαζπψκελε πιαζηηθή 

χιε. (πεξίπη.β' παξ. 2 άξζξν 5 Ν.4736/20). 

 

 
15. Καηαγγελία ηηρ ζύμβαζηρ. 
Όινη νη παξαπάλσ φξνη, πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε, ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο, ε δε παξάβαζε θαη ελφο 
κφλν εμ απηψλ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

         16. Η σολική Δπιηποπή έσει ηο δικαίωμα. 

         Να επηβαξχλεη κε ηηο  δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο 

δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη φπνηα  έμνδα απηήο, αξρηθήο θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθήο, επίζεο θαη ηα έμνδα ηπρφλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ ηειψλ ηεο 

ζχκβαζεο εμ νινθιήξνπ απηφλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί νξηζηηθά ε 

δεκνπξαζία. Οη απνδείμεηο θαη ηηκνιφγηα θαηαβνιήο ησλ ηειψλ απηψλ 

πξνζθνκίδνληαη απαξαίηεηα ζαλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ θαηαξηηζκφ θαη 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ 

 

 
       17. Γημοζίεςζη ηηρ πποκήπςξηρ ηος διαγωνιζμού. 

Πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζε εκθαλέο 

ζεκείν κπξνζηά ζηελ είζνδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηνλ πίλαθα 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1/
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αλαθνηλψζεσλ : ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γήκνπ νπιίνπ 

θαη Γ.Δ.: Αρέξνληα (πξψελ Γεκνηηθφ Καηάζηεκα) , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ , ελψ ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηηο ηνπηθέο H ΘΔΠΡΩΣΙΚΗ θαη ΣΙΣΑΝΗ. 

Σν πιήξεο θείκελν κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο εθκηζζσηή ηνπ θπιηθείνπ κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηε Γηεχζπλζε ηνπ ΥΟΛΙΚΟY 

ΚΔΝΣΡΟY ΚΑΝΓΑΛΟΤ-ΓΑΡΓΙΚΙΟΤ  

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. . 

 
 

Παππάο Παλαγηψηεο 
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