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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 

εκμίσθωση των κυλικείων: 

1. 2ου Γυμνασίου Κω. 

2. ΕΠΑ.Λ.  Κω.  

3. ΓΕΛ Ζηπαρίου. 

 Θ χολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Κω , αφοφ ζλαβε υπόψθ:  

1 Σθν υπϋαρικµ. Κ.Τ.Α. 64321/∆4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30.05.2008 τϋ Β) για τθ λειτουργία κυλικείων 

δθμόςιων ςχολείων όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει µε τισ υπ’ αρικµ. Κ.ΤΑ. 111526/∆4/10.09.2010 

(ΦΕΚ 1541/15.09.2010τ.Β), 56758/∆4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013) και 

Φ2/1553/129578/∆1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016 διατάξεισ περί λειτουργίασ κυλικείων 

δθμόςιων ςχολείων). 

2. Σθν υπϋαρικμό 07/2019 απόφαςθ τθσ με κζμα: Λήψη απόφαςησ για την Προκήρυξη Δημόςιου 

Διαγωνιςμοφ - Καθοριςμόσ των όρων τησ Διακήρυξησ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ θα διεξαχθεί ο 

διαγωνιςμόσ για τη μίςθωςη ςχολικϊν κυλικείων τησ χολικήσ Επιτροπήσ Βϋ-Βάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Δήμου Κω. 

Διακηρύσσει : 

Δημόζιο πλειοδοηικό διαγωνιζμό με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ για ηην ανάδειξη 

πλειοδοηών για ηην εκμίζθωζη ηων παπακάηω κςλικείων: 

 2ου  Γυμνασίου Κω. 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 
ΔΗΜΟ ΚΩ  
ΧΟΛΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 
ΔΘΜΟΤ ΚΩ      

Πληροφορίεσ  : Διονυςία Καςςιϊτη   

Σηλ.   :22423-60009                                            

Σηλ/τυπία    :22423-60029 

Ηλεκτρον. δ/νςη  :sxolikesepitropes.gr                                                                                         
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 ΕΠΑ.Λ.  Κω.  

 ΓΕΛ Ζηπαρίου 

και Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

Θ ανάκεςθ από τθ χολικι Επιτροπι τθσ λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ των κυλικείων των 

δθµοςίων ςχολείων Α/κµιασ και Β/κµιασ Εκπ/ςθσ γίνεται µόνο κατόπιν διαγωνιςµοφ ςε ςυνάρτθςθ 

µε:  

 α) τθν τιµι προςφοράσ,  

 β) τθν προχπθρεςία ςε µίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου,  

 γ)τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα του ιδίου ι και προερχόµενου από πολυτεκνικι οικογζνεια,  

 δ) τθν µονογονεϊκι ιδιότθτα και  

ε)τθν πιςτοποίθςθ του ΕΦΕΣ.    

 Θ µοριοδότθςθ ςτισ περιπτϊςεισ α,β,γ,δ,ε, γίνεται ωσ εξισ:     

1. Κάκε προςφορά πολλαπλαςιάηεται επί δφο (2).   

2. Για κάκε χρόνο προχπθρεςίασ ςε εκµίςκωςθ κυλικείου υπολογίηεται ζνα (1) µόριο. Σο ςφνολο 

των µορίων λόγω προχπθρεςίασ δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτϊ (8).   

3. Για τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα υπολογίηονται τα µόρια ωσ ακολοφκωσ:  

-Πολφτεκνοσ υποψιφιοσ εκµεταλλευτισ κυλικείου πζντε (5) µόρια.  

 -Τποψιφιοσ εκµεταλλευτισ προερχόµενοσ από πολυεκνικι οικογζνεια τρία (3) µόρια  

4. Μονογονεϊκι ιδιότθτα τζςςερα (4) µόρια  

 5. Πιςτοποιθµζνοσ από τον ΕΦΕΣ υποψιφιοσ εκµεταλλευτισ κυλικείου επιπλζον ζνα (1) µόριο  

 6.Πιςτοποιθµζνοσ είτε µζςω ΕΟΠΠΕΠ είτε µζςω εναλλακτικϊν ςχθµάτων   (ΕΤ∆) δφο (2) µόρια.  

 Τόπνο θαη ρξόλνο ηνπ δηαγωληζµνύ  

Ο διαγωνιςµόσ κα διεξαχκεί ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων των ςχολικϊν επιτροπϊν ςτο Ηθπάρι, 

ςτισ 24 επτεμβρίου 2019, ενϊπιον των αρµόδιων Επιτροπϊν ∆ιενζργειασ του ∆ιαγωνιςµοφ που 

αποτελοφνται από τον διευκυντι του κάκε ςχολείου, τον Πρόεδρο του υλλόγου Γονζων και 

Κθδεµόνων του κάκε ςχολείου και τον Πρόεδρο τθσ χολικισ επιτροπισ.  

ΑΔΑ: ΨΠΦΑΟΚΨΒ-71Σ



3 
 

Ωσ εξισ: 

 Για το 2ο Γυμνάσιο Κω στις 09:00. 

 Για το ΕΠΑ.Λ.  Κω στις 11:00 και    

 Για το ΓΕΛ Ζηπαρίου στις 13:00. 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτουσ διαγωνιςμοφσ, ορίηεται θ 

23η επτεμβρίου 2019.  Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ των  προςφορϊν ορίηεται θ 13:00.  

∆ηθαίωµα ζπµµεηνρήο έρνπλ:  

α) Φυςικά πρόςωπα κακϊσ και δθµοτικά νοµικά πρόςωπα.  

β) Πολίτεσ των κρατϊν – µελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γνϊςτεσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ. (Σο 

επίπεδο γλωςςοµάκειάσ τουσ για τθν καλι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ διαπιςτϊνεται από τθν 

Επιτροπι ∆ιενζργειασ του ∆ιαγωνιςµοφ).  

∆ε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγωληζµό:  

α) Όςοι απαςχολοφνται ςτο ∆θµόςιο ι ςε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ.  

β) υνταξιοφχοι.  

γ) Όςοι ζχουν κϊλυµα διοριςµοφ ςτο ∆θµόςιο 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) Όςοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευςθσ άλλου κυλικείου ∆θµόςιου ι Ιδιωτικοφ χολείου.  

ε) Όςοι οφείλουν μιςκϊματα από κυλικεία ςτθ χολικι Επιτροπι. 

∆ηάξθεηα µίζζωζεο  

α) Θ ςφµβαςθ ιςχφει για εννζα (9) χρόνια, αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςφµβαςθσ και λιγει τθν 

30θ Ιουνίου του ενάτου ζτουσ, χωρίσ καµιά περαιτζρω παράταςθ.  

 β) O εκμεταλλευτισ του κυλικείου ζχει τθν υποχρζωςθ να αναλάβει υπθρεςία εντόσ 30 θµερϊν 

από τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ ι ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ εντόσ 30 θµερϊν από τθν 

θµεροµθνία υπογραφισ τθσ ςφµβαςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ λφεται θ ςυνεργαςία και θ 

χολικι Επιτροπι καταγγζλλει τθ ςφµβαςθ.  

 Θ Περίλθψθ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςµοφ αναρτάται ςτθν επίςθµθ ιςτοςελίδα του ∆ιµου Κω  

τοποκετείται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου, ςε εµφανζσ µζροσ µπροςτά ςτθν είςοδο 
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του ςχολείου, ςε πολυςφχναςτουσ χϊρουσ τθσ περιοχισ (πλατείεσ κ.λ.π.) και δθµοςιεφεται 

τουλάχιςτον µία φορά ςε δφο τοπικζσ εφθµερίδεσ και αν δεν υπάρχουν δφο ςε µία τοπικι 

εφθµερίδα.  ε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν τοπικζσ εφθµερίδεσ θ δθµοςίευςθ γίνεται ςε τοπικι 

εφθµερίδα τθσ πλθςιζςτερθσ περιοχισ όµορου ∆ιµου.   

∆ηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο  

Ο κλειςτόσ φάκελοσ µε τα δικαιολογθτικά, κα αναγράφει εξωτερικά το ονοµατεπϊνυµο του 

προςφζροντοσ και κα απευκφνεται προσ: «Την Επιτροπή διενζργειασ του διαγωνιςµοφ για την 

εκµίςθωςη του κυλικείου του ( ονομαςία ςχολικήσ μονάδασ)». ε περίπτωςθ που τθν προςφορά 

κατακζτει άλλο άτομο εκτόσ από τον προςφζροντα κα προςκοµίηεται και ζγγραφθ εξουςιοδότθςθ 

κεωρθµζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ.   

 Θ προκεςµία υποβολισ αιτιςεων-προςφορϊν από τουσ ενδιαφερόµενουσ κα κακοριςτεί µε τθν 

δθµοςιοποίθςθ τθ περιλθπτικισ διακιρυξθσ και τα δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν αρµόδια 

για τθ διενζργεια του διαγωνιςµοφ Επιτροπι, ςτα γραφεία τθσ χολικισ Επιτροπισ  

∆ευτεροβάκµιασ Εκπαίδευςθσ ∆ιµου Κω ςτο Ηθπάρι, τισ εργάςιµεσ θµζρεσ και ϊρεσ και κα 

πρωτοκολλοφνται ςτο πρωτόκολλο τθσ χολικισ Επιτροπισ.   

 Τα δηθαηνινγεηηθά ζπµµεηνρήο είλαη:  

α) Ζγγραφθ αίτθςθ µε πλιρθ ςτοιχεία για τθ ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςµό.  

β) Φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου Για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ. Για τουσ 

υπθκόουσ κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: κάρτα ευρωπαίου πολίτθ, ι φωτ/φο 

διαβατθρίου. 

γ) 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. Συχόν διόρκωςθ μονογράφεται από τον 

ενδιαφερόμενο. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο, αφοφ 

κακαρογράψει τθ διόρκωςθ, τθ μονογράφει και τθ ςφραγίηει. Θ προςφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

δ) Πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε µίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από τθν αντίςτοιχθ ςχολικι 

επιτροπι.  

ε) Πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από τον αρµόδιο φορζα.  
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η)Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθµερότθτασ  ςε ιςχφ.  

θ) Πιςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ ότι δεν είναι φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον 

τελευταίου τριµινου (∆εν απαιτείται για δθµοτικά νοµικά πρόςωπα)  

κ) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ τουλάχιςτον τελευταίου τριµινου. (∆εν απαιτείται 

για δθµοτικά νοµικά πρόςωπα)  

ι) Ποςό εγγφθςθσ 300,00 Ευρϊ ι αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι. Θ εγγφθςθ αυτι κα επιςτραφεί 

ςτουσ ενδιαφερόµενουσ υποψιφιουσ µετά τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςµοφ πλθν αυτοφ ςτον 

οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςµόσ,  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. Σο ποςό αυτό ι θ εγγυθτικι επιςτολι παρακρατείται κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ  ςφµβαςθσ και επιςτρζφεται µετά τθν λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ 

καταγγελίασ ι προϊρου λιξθσ τθσ ςφµβαςθσ, οπότε καταπίπτει υπζρ τθσ χολικισ Επιτροπισ.) 

ια) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα δθλϊνουν  ότι:  1) ∆εν απαςχολοφνται ςτο 

∆θµόςιο ι ςε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ. 2) ∆εν είναι ςυνταξιοφχοι 3) ∆εν ζχουν 

κϊλυµα διοριςµοφ ςτο ∆θµόςιο 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.  4) ∆εν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευςθσ άλλου κυλικείου ∆θµόςιου 

ι Ιδιωτικοφ χολείου. (∆εν απαιτείται για δθµοτικά νοµικά πρόςωπα)   

ιβ) Πιςτοποιθτικό δθµόςιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα γονζα µονογονεϊκισ 

οικογζνειασ.  

ιγ) Πιςτοποιθτικό του ΕΦΕΣ.  

ιδ) Για τθ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ Ειςαγγελίασ, τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του Ν. 1599/86 και 

του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου. Απαιτείται, όμωσ, επιπλζον αποδεικτικό ζγγραφο του 

εξουςιοδοτουμζνου να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ατόμου. Σα δθμοτικά πρόςωπα που 

ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςχολικϊν κυλικείων εκ του καταςτατικοφ 

τουσ 

ιε) Ότι άλλο δικαιολογθτικό ικελε κρικεί κατά περίπτωςθ αναγκαίο χωρίσ να µεταβάλλονται οι 

βαςικοί όροι του διαγωνιςµοφ.   

 Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςµοφ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να τάςςει εφλογθ 

προκεςµία για τθν προςκόµιςθ τυχόν δικαιολογθτικϊν που λείπουν και είναι απαραίτθτα για τθ  
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ςυµµετοχι ςτο διαγωνιςµό πλθν τθσ χρθµατικισ εγγφθςθσ ι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, τα οποία 

κα κατατίκενται µαηί µε τθν προςφορά.  

Οι Επιτροπζσ διενζργειασ των διαγωνιςµϊν κα αποτελοφνται από τον διευκυντι του κάκε 

ςχολείου, τον Πρόεδρο του υλλόγου Γονζων και Κθδεµόνων του κάκε ςχολείου και  ζναν 

εκπρόςωπο του Διμου ςτθ χολικι Επιτροπι.  

ε περίπτωςθ αποτυχίασ του διαγωνιςµοφ, αυτόσ επαναλαµβάνεται µε τθν ίδια 

διαδικαςία. ε περίπτωςθ αποτυχίασ και του επαναλθπτικοφ διαγωνιςµοφ, γίνεται απευκείασ 

ανάκεςθ του κυλικείου ςε πρόςωπο που διακζτει τισ νόµιµεσ προχποκζςεισ, αφοφ υποβάλλει τα 

δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τθν απόφαςθ αυτι. ε περίπτωςθ µθ φπαρξθσ 

ενδιαφεροµζνων για απευκείασ ανάκεςθ, µπορεί να γίνει απευκείασ ανάκεςθ ςε άτοµα του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ, πάςθσ φφςεωσ βοθκθτικοφ προςωπικοφ που απαςχολείται µε 

οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. Οι όροι τθσ απευκείασ ανάκεςθσ δεν µπορεί να είναι δυςµενζςτεροι 

των προβλεπόµενων όρων τθσ προκιρυξθσ. Σο ποςό τθσ ανάκεςθσ δεν µπορεί να είναι µικρότερο 

από το ελάχιςτο ποςό που κακορίηεται ςτο άρκρο 11 τθσ ΚΤΑ 64321/∆4/16-052008/ΦΕΚ 1003 τ. 

Βϋ/2008, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Σο άτοµο του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ που ςυνταξιοδοτείται ι 

αποχωρεί από το ςχολείο για οποιοδιποτε λόγο, εξακολουκεί να ζχει τθν εκµετάλλευςθ του 

κυλικείου µζχρι τθν καταλθκτικι θµεροµθνία τθσ ςφµβαςισ του. τον κακαριςτι – τρια που ζχει 

αναλάβει τθν εκµετάλλευςθ του κυλικείου, απαγορεφεται να κακαρίηει τουσ χϊρουσ του ςχολείου 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του κυλικείου. Ο κακαριςµόσ κα γίνεται υποχρεωτικά πριν ι µετά το 

ωράριο λειτουργίασ του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόςωπα θ εναςχόλθςι τουσ µε τθ λειτουργία του 

κυλικείου δεν πρζπει να εµποδίηει τθν εκτζλεςθ των κυρίων κακθκόντων τουσ.  

Σο ελάχιςτο ποςό προςφοράσ από τουσ ενδιαφερομζνουσ ορίηεται ςτα 4 Ευρϊ ανά 

μακθτι ετθςίωσ (189 εργάςιμεσ θμζρεσ) και κα αποτελεί ποςό εκκίνθςθσ κατά τθ διαδικαςία του 

ςχετικοφ διαγωνιςμοφ. ε ςχολεία Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, με αρικμό μακθτϊν μικρότερο 

των 250, θ χολικι Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα το ελάχιςτο ποςό προςφοράσ να το μειϊνει μζχρι 

και 50% για ςχολεία Β/κμιασ Εκπ/ςθσ και μζχρι 60% για ςχολεία Α/κμιασ Εκπ/ςθσ. Σα ανωτζρω 

ποςά μποροφν να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ των Τπουργϊν ΤΠΕΠΘ και Εςωτερικϊν.  

 Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ. 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθµόςια ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του 

διαγωνιςµοφ. Όςοι παρίςτανται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαµβάνουν 

γνϊςθ των ςυµµεταςχόντων ςτο διαγωνιςµό.   
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- Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςµοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ 

των προςφορϊν κατά τθν θµεροµθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. Προςφορζσ που 

υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι µετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν 

αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτουσ ενδιαφερόµενουσ, ωσ εκπρόκεςµεσ.   

-Αντιπροςφορζσ ςτον διαγωνιςµό δεν γίνονται δεκτζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.   

-Ζνςταςθ κατά τθσ νοµιµότθτασ διενζργειασ του διαγωνιςµοφ ι τθσ ςυµµετοχισ κάποιου ςε αυτόν, 

κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςµοφ, υποβάλλεται µζχρι και τθν επόµενθ εργάςιµθ θµζρα από τθν 

θµεροµθνία διενζργειάσ του. Θ Επιτροπι υποβάλλει τθν ζνςταςθ µε αιτιολογθµζνθ γνωµοδότθςι 

τθσ ςτθ χολικι Επιτροπι που είναι αρµόδια για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςµοφ, προκειµζνου 

να αποφανκεί τελικά για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τθσ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για 

οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόµενουσ λόγουσ δε γίνονται δεκτζσ. Σθσ ζνςταςθσ 

κατά τθσ ςυµµετοχισ κάποιου ςτο διαγωνιςµό, λαµβάνει γνϊςθ υποχρεωτικά µε τθ φροντίδα τθσ 

Επιτροπισ αυτόσ κατά του οποίου ςτρζφεται.  

-- τθν περίπτωςθ που οι πρϊτοι ςτον αρικµό µορίων είναι δφο ι περιςςότεροι θ Επιτροπι τουσ 

ηθτάει να προςκοµίςουν τθν επόµενθ εργάςιµθ θµζρα νζα ζγγραφθ προςφορά. Θ διαδικαςία αυτι 

µπορεί να επαναλαµβάνεται κάκε επόµενθ εργάςιµθ θµζρα µζχρι να υπάρξει ζνασ µε τον 

υψθλότερο αρικµό µορίων.  

-.Αρµόδιο όργανο για τθν κατακφρωςθ του ∆ιαγωνιςµοφ είναι θ χολικι Επιτροπι. Θ χολικι 

Επιτροπι ζχει το δικαίωµα να µθν κατακυρϊςει το διαγωνιςµό, εφόςον κρίνει τισ προςφορζσ 

απαράδεκτεσ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτζλεςµα του διαγωνιςµοφ αςφµφορο.  

Ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου ςε περίπτωςθ που δεν διακζτει βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου υγιεινισ και αςφάλειασ τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Σ υποχρεοφται να το 

παρακολουκιςει προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ ςτθ χολικι Επιτροπι μετά τθν υπογραφι 

τθσ ςυμβάςεωσ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου πρζπει να τθρεί αυςτθρά τισ ιςχφουςεσ Τγειονομικζσ 

Διατάξεισ ςφμφωνα με τθν με αρικμ. ΔΤ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Βϋ) Απόφαςθ 

του αρμόδιου Τπουργοφ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κάκε 

φορά,(ς.ς. ςιμερα θ Τ1γ/Γ Π/οικ 81025 - ΦΕΚ 2135Β/29-8-2013) με τθν οποία κακορίηονται τα 

προςφερόμενα είδθ από τα ςχολικά κυλικεία.  
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 Θ παρουςία του εκμεταλλευτι ςτο κυλικείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ του είναι απαραίτθτθ. 

Δφναται να επικουρείται από πρόςωπο, το οποίο κα πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ εργαςίασ. 

Σο πρόςωπο το οποίο κα ςυνεπικουρεί πρζπει απαραιτιτωσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα 

με τα άρκρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κφρωςθ του 

Κϊδικα κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.". 21.Θ 

μίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων κατά οποιονδιποτε τρόπο δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τισ 

εμπορικζσ μιςκϊςεισ. 

 - Ο εκµεταλλευτισ του ςχολικοφ κυλικείου καταβάλλει ςτθν αρµόδια χολικι Επιτροπι κατ’ ζτοσ 

το ποςό που ςυµφωνικθκε, ςε τρεισ (3) δόςεισ. Θ πρϊτθ τθν 30θ Νοεµβρίου, θ δεφτερθ τθν 28θ 

Φεβρουαρίου και θ τρίτθ τθν 31θ Μαΐου. Θ µθ καταβολι τθσ δόςθσ ςτο χρόνο που προβλζπεται 

από τθν ∆ιακιρυξθ ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ ςφµβαςθσ.  

θαηαβνιε Μηζζώκαηνο   

 - Σο φψοσ των δόςεων κα διαµορφϊνεται ςφµφωνα µε τον τφπο u=1/189.α.β.γ., όπου u= το φψοσ 

των δόςεων, 189 οι εργάςιµεσ θµζρεσ του ζτουσ, α= θ προςφορά, β= ο αρικµόσ των φοιτοφντων 

µακθτϊν ςτισ θµεροµθνίεσ που καταβάλλονται οι δόςεισ, γ= οι εργάςιµεσ θµζρεσ λειτουργίασ του 

ςχολείου µε αντίςτοιχθ φοίτθςθ µακθτϊν για τθν περίοδο που καλφπτει θ δόςθ. Ο αρικµόσ των 

φοιτοφντων µακθτϊν (β) και οι εργάςιµεσ θµζρεσ για τθν περίοδο που καλφπτει θ δόςθ (γ) 

βεβαιϊνονται κάκε φορά από τον ∆ιευκυντι του χολείου. τα ςχολεία τθσ ∆ευτεροβάκµιασ 

Εκπαίδευςθσ για τθν περίοδο από τθν ζναρξθ των προαγωγικϊν εξετάςεων µζχρι τθ λιξθ τουσ κα 

καταβάλλεται το ιµιςυ του µιςκϊµατοσ.   

- Σα µιςκϊµατα των ςχολικϊν κυλικείων αποτελοφν ζςοδο τθσ αρµόδιασ χολικισ Επιτροπισ και 

ειςπράττονται και διατίκενται κατά τισ ιςχφουςεσ οικείεσ διατάξεισ.  

 - Με απόφαςθ τθσ αρµόδιασ χολικισ Επιτροπισ του ςχολείου ςυγκροτείται θ Επιτροπι Ελζγχου 

λειτουργίασ του ςχολικοφ κυλικείου, θ οποία αποτελείται από: α) Σο ∆ιευκυντι του ςχολείου ι το 

νόµιµο αναπλθρωτι του. β) Ζνα µζλοσ του ςυλλόγου γονζων µε τον αναπλθρωτι του. γ) Ζνα µζλοσ 

τθσ χολικισ Επιτροπισ µε τον αναπλθρωτι του. δ) Ζνα µζλοσ τθσ Μακθτικισ Κοινότθτασ µε τον 

αναπλθρωτι του. ε) Ζναν Εκπαιδευτικό του ςχολείου µε τον αναπλθρωτι του. Πρόεδροσ τθσ 

παραπάνω Επιτροπισ είναι ο ∆ιευκυντισ του ςχολείου ι ο αναπλθρωτισ του, ο οποίοσ, καλεί τα 

µζλθ ςε ςυνεδρίαςθ για τθ ςυηιτθςθ διαφόρων προβλθµάτων λειτουργίασ του κυλικείου. Για τισ 

ςυνεδριάςεισ τθροφνται ςχετικά πρακτικά ςε ειδικό βιβλίο πράξεων. Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ο 

ζλεγχοσ τθσ οµαλισ λειτουργίασ του κυλικείου, θ διάκεςθ από αυτό των προβλεπόµενων και 

οριηόµενων ειδϊν από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν.  
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-.Κάκε παράβαςθ των όρων τθσ παροφςασ κα πιςτοποιείται από τα µζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

λειτουργίασ του κυλικείου, θ οποία µπορεί να ειςθγείται ςτθ ςχολικι Επιτροπι του ςχολείου τθν 

καταγγελία τθσ ςφµβαςθσ που ζχει υπογραφεί, για ουςιϊδθ λόγο, που οφείλεται ςτον υπεφκυνο 

ανάδοχο του κυλικείου. Θ χολικι Επιτροπι κρίνει εάν ςυντρζχει ι όχι λόγοσ καταγγελίασ τθσ 

ςφµβαςθσ και αποφαςίηει αναλόγωσ, αφοφ προθγουµζνωσ κλθκεί να εκφράςει τισ απόψεισ του, ο 

εκµεταλλευτισ του κυλικείου.  

 -τθν περίπτωςθ πρόωρθσ λφςθσ τθσ ςφµβαςθσ διενεργείται νζοσ διαγωνιςµόσ και θ νζα ςφµβαςθ 

κα ιςχφει µζχρι τθν 30θ Ιουνίου, µετά τθ ςυµπλιρωςθ των εννζα (09) ετϊν. Σο µίςκωµα ςτον 

πρϊτο χρόνο τθσ ςφµβαςθσ αυτισ κα είναι µειωµζνο κατά το ποςό που αντιςτοιχεί αναλογικά ςτο 

ςφνολο των θµερϊν (εργάςιµων) του χρονικοφ διαςτιµατοσ που µεςολάβθςε από 1θσ Ιουλίου, 

µζχρι τθν υπογραφι τθσ νζασ ςφµβαςθσ.  

- ε περίπτωςθ µεταςτζγαςθσ µζρουσ του ςχολικοφ ςυγκροτιµατοσ µε µείωςθ των µακθτϊν άνω 

του 20% δφναται ο µιςκωτισ του κυλικείου να ηθτιςει από τθ χολικι Επιτροπι τθ λφςθ τθσ 

ςφµβαςθσ µε δίµθνθ τουλάχιςτον προειδοποίθςθ, οπότε δεν καταπίπτει θ εγγφθςθ υπζρ τθσ 

χολικισ Επιτροπισ.  

- Θ ςφµβαςθ υπογράφεται από τον Πρόεδρο τθσ χολικισ Επιτροπισ και από τον υποψιφιο που 

ζχει ςυγκεντρϊςει τα περιςςότερα µόρια.     

- Θ χολικι Επιτροπι κατά το χρόνο τθσ προκιρυξθσ υποχρεοφται να ζχει εξαςφαλίςει τισ 

προχποκζςεισ καταλλθλόλθτασ του χϊρου του κυλικείου, προκειµζνου να εκδοκεί θ απαραίτθτθ 

άδεια λειτουργίασ από το ∆ιµο ςφµφωνα µε τισ κείµενεσ διατάξεισ.   

-Ο µηζζωηήο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθµεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ζα πξέπεη λα γλωξίδεη 

ηα εμήο  α) H παρουςία του µιςκωτι ςτο κυλικείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ του είναι απαραίτθτθ. 

∆φναται να επικουρείται από πρόςωπο, το οποίο κα πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ εργαςίασ.  

Σο πρόςωπο το οποίο κα ςυνεπικουρεί πρζπει απαραιτιτωσ να πλθροί τισ προχποκζςεισ ςφµφωνα 

µε τα άρκρα 4 (παρ. 1,2,3, και 4), 7.8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ:26Α/9-2-2007), «Κφρωςθ του 

Κϊδικα κατάςταςθσ ∆θµοςίων Πολιτικϊν ∆ιοικθτικϊν Τπαλλιλων και Τπαλλιλων Ν.Π.∆.∆.» Ο 

µιςκωτισ  παραλαµβάνει το κυλικείο ςε καλι κατάςταςθ και υποχρεοφται ςτο διάςτθµα που κα το  

χρθςιµοποιεί να το επιµελείται και να το παραδϊςει ςτον εκµιςκωτι κατά τθ λιξθ τθσ µίςκωςθσ 

ςτθν κατάςταςθ που το παρζλαβε, αλλιϊσ ευκφνεται για αποηθµίωςθ. 

 β) Απαγορεφεται θ υπεκµίςκωςθ του κυλικείου ι θ παραχϊρθςθ ςε άλλο άτοµο.  

γ) Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιµοποίθςθ  φορολογικισ ταµειακισ µθχανισ 
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δ) Είναι υποχρεωτικι θ αςφάλιςθ ςτoν O.A.E.E.  

ε) Για τθ λειτουργία του κυλικείου απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ αδείασ. Θ ζκδοςθ άδειασ 

λειτουργίασ κα γίνει µε µζριµνα και αποκλειςτικι ευκφνθ του µιςκωτι.  

 η) Θα πρζπει να ςυµµορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου λειτουργίασ 

του κυλικείου και του ∆ιευκυντι του ςχολείου.  

θ) Θ µίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων κατά οποιονδιποτε τρόπο δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για 

τισ εµπορικζσ µιςκϊςεισ.   

-Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ διατάξεισ τθσ µε αρ. ΚΤΑ 64321/∆4/16-05-2008 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει µε τισ διατάξεισ των µε αρ. υπϋαρ. Κ.ΤΑ. 111526/∆4/10.09.2010 (ΦΕΚ 1541/15.09.2010 τ. Β), 

56758/∆4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 τ.Β και Φ2/1553/129578/∆1/04.08.2016 (ΦΕΚ 

2646Β/25.08.2016).  

-Όλοι οι παραπάνω όροι, και ότι προβλζπεται από τθν Κ.Τ.Α 64321/∆4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 τ. 

Βϋ/30-05-2008) όπωσ ζχει τροποποιθκεί και κάκε φορά ιςχφει και τθν Κ.Τ.Α. 

Φ2/1553/129578/∆1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646Β/25.08.2016) οι οποίοι υποχρεωτικά κα 

περιλαµβάνονται ςτισ ςχετικζσ ςυµβάςεισ, κεωροφνται και είναι ουςιϊδεισ, θ δε παράβαςθ και 

ενόσ µόνο εξ αυτϊν κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφµβαςθσ.   

 

 

Ο Πρόεδροσ τησ χολικήσ Επιτροπήσ  

Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δήμου Κω 

Ζερβόσ Εμμανουήλ 
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