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ΤΝΔΓΡΙΑΗ 5η 
ΠΡΑΞΗ 40η/ 6 Μαπηίος 2019 

 

ΘΔΜΑ 5ο : «Γιακήπςξη  πλειοδοηικού διαγωνιζμού για εκμίζθωζη ζσολικού κςλικείος 

ηος Γημοηικού σολείος Κάηω Καζηπιηζίος (ζσ.κοιν.85Α)». 

 

 
Σηελ Πάηξα θαη ζην γξαθείν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Σρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ,  ζήκεξα  6 Μαξηίνπ 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη ψξα 12:00, 

ζπλήιζε, κε ηελ ππ΄ αξηζ. 82 ηεο 1εο Μαξηίνπ 2019  πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο, ζε  

ζπλεδξίαζε, ε Σρνιηθή Δπηηξνπή Σρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Παηξέσλ, ηα 

κέιε ηεο νπνίαο νξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ.414/24ε Σεπηεκβξίνπ 2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη κεηά απφ λεψηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηεο, γηα λα εμεηάζεη ην 

παξαπάλσ ζέκα. 

                         
  Πποζήλθαν ηα μέλη:                   

1) Αζπξνχιηα Σνθία, Πξφεδξνο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο  

 2) Παιαξκάο Σηπιηαλφο, Γεκφηεο 

 3) Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, Γεκ. Σχκβνπινο 

 4) Φίιηαο Αλδξέαο, Γεκ. Σχκβνπινο 

 5) Βιάρνο Κσλ/λνο, Γ/ληήο 20νπ  Γεκ. Σρνιείνπ Παηξψλ 

 6) Λέθθαο Αληψλεο, Γ/ληήο 1νπ  Γεκ. Σρνιείνπ Παηξψλ 

7) Σηαπξνγηαλλφπνπινο Αλαζηάζηνο, Δθπξφζσπνο Σπιιφγνπ Γαζθάισλ & Νεπηαγσγψλ 

8) Σπξηψηε-Κππξαίνπ Φσηεηλή, Δθπξφζσπνο Έλσζεο Σπιιφγσλ Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ 

Γήκνπ Παηξέσλ. 

 

Οη θ.θ  Γηαλληηζνπνχινπ Ινπιία Αληηδήκαξρνο, Λέθθα Διέλε, Γεκ. Σχκβνπινο &  

Γξηκάιαο Δπακεηλψληαο Γεκ. Σχκβνπινο (ηαθηηθφ κέινο), δελ ήξζαλ  ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη 

θιήζεθαλ. 

Γηαπηζηψζεθε  φηη  ππάξρεη  λφκηκε  απαξηία,  δεδνκέλνπ  φηη  ζε ζχλνιν έληεθα  (11)  

κειψλ, παξφληεο ήηαλ νρηψ (8) θαη ε Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο  

Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνχζα θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καηαξέιινπ Δπαγγειία, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.   

 

           Η Πξφεδξνο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνχκελε ην 5ν  ζέκα έζεζε  ππφςε απηήο ην 

αξηζ. 63/21-02-2019 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Κάησ Καζηξηηζίνπ Παηξψλ γηα ιήμε 
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ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ηελ 64321/Γ4/16-05-2008 Υπ. 

Απφθαζε (ΦΔΚ:1003/30-5-2008 η. Β’) & ηελ Φ2/1553/129578/Γ1/04-08-2016 Υπ. Απφθαζε 

(ΦΔΚ:2646/25-8-2016 η. Β’),πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θπιηθείσλ Γεκφζησλ Σρνιείσλ. Τνλίδεη 

ηελ αλάγθε εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σρνιείνπ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ζπκκεηνρήο 

ζην δηαγσληζκφ. 

  

  Η Σρνιηθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε:  

1)Τελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ. 

2) Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

3)  Τελ αξηζκ. 8440/24-2-2011 ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ΥΠΔΣΓΑ. 

3) Τηο ππ΄αξηζκ 64321/Γ4/16-05-2008 Υπ. Απφθαζε (ΦΔΚ:1003/30-5-2008 η. Β’)  & ηελ 

Φ2/1553/129578/Γ1/04-08-2016 Υπ. Απφθαζε (ΦΔΚ:2646/25-8-2016 η. Β’),  

4)  Τηο ινηπέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ Σρ. Δπηηξνπψλ θαη ην γεγνλφο φηη 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη  φια ηα κέηξα γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πην επέιηθηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

5) Τν αξηζ. 63/21-02-2019 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Κάησ Καζηξηηζίνπ Παηξψλ. 

 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ο μ ό θ ω ν α  

 

1. Πξνθεξχζζεη δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

κίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ Κάησ Καζηξηηζίνπ Παηξψλ (ζρνι. θνηλ. 

85Α). 

2. Καζνξίδεη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ζα δηελεξγεζεί ν 

δηαγσληζκφο σο εμήο: 

Άπθπο 1ο 

 

        Ο διαγωνιζμόρ θα γίνει ζηο γπαθείο ηηρ Γ/νζηρ ηος Γημοηικού σολείος Κάηω 

Καζηπιηζίος Παηπών (ζσολ. κοιν. 85Α), Γ/νζη: Κάηω Καζηπίηζι, ζηιρ 10 Αππιλίος 2019, 

ημέπα Σεηάπηη και ώπα 10:00.  

 

Άπθπο 2ο 

 

Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο ζα είλαη 9 ρξφληα, ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο  θαη ζα ιήμεη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2028. 
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Άπθπο 3ο 

Διάρηζην φξην πξνζθνξάο αλά καζεηή νξίδεηαη ην πνζφ ησλ 4 € εηεζίσο. 

 

Άπθπο 4ο 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζα θαηαβιεζεί σο εγγχεζε ην πνζφ ησλ 300€ 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. Τν πνζφ απηφ ή ε εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζφιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξηπηψζεσο 

θαηαγγειίαο ή πξνψξνπ ιήμεο ηεο ζχκβαζεο, νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Σρνιηθήο 

Δπηηξνπήο. 

Σε πεξίπησζε ηπρφλ παξαίηεζεο πιεηνδφηε δελ επηζηξέθεηαη ε πην πάλσ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζην δηαγσληζκφ 

Άπθπο 5ο 

 

Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζηνλ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ ηα 

νξηδφκελα απφ ηελ  παξ. 6 ηεο 64321/Γ4/16-05-2008 Υπ. Απφθαζεο, .φπσο απηή 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Φ2/1553/129578/Γ1/04-08-2016 Υπ. Απφθαζε (ΦΔΚ:2646/25-8-

2016 η. Β’), είλαη ηα εμήο:  

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. Τπρφλ 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. 
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δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο ηνπ ηδίνπ ή θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή  νηθνγέλεηα, 

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 ηνπιάρηζηνλ 300€  ή 

αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη: 

 δελ είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ. 

 Γελ απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε. 

 Γελ είλαη ζπληαμηνχρνη. 

 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. 

 η) Πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα    

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο. 

ηα) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΤ. 

ηβ) Πηζηνπνηεηηθφ είηε κέζσ ΔΟΠΠΔΠ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ (ΔΣΥΓ). 

ηγ) Σε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εθκεηαιιεπηεί ζην παξειζφλ άιιν θπιηθείν, 

απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο νηθείαο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο φηη ηήξεζε θαη εθάξκνζε  ηνπο φξνπο 

ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Δάλ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη φξνη ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο ζα 

απνθιείεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δελ ζα αλαδεηθλχεηαη πιεηνδφηεο έζησ 

θαη αλ έρεη δψζεη θαιχηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη φια ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λ. 

1599/1986 θαη ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. Απαηηείηαη, φκσο, επηπιένλ 

απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ εμνπζηνδνηνπκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ. Τα 

δεκνηηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ 

θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο. 

 

Άπθπο 6ο 

 

Τν κίζζσκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο δφζεηο, ε πξψηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε ηελ 

28ε Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.  
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Άπθπο 7ο 

 

Ο επηηπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα αζθαιηζηεί ζην ΤΔΒΔ θαη ζην θπιηθείν λα 

έρεη Φνξνινγηθή Τακεηαθή Μεραλή. 

 

Άπθπο 8ο 

 

Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζνηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή παξαρψξεζή ηνπ 

ζε άιιν άηνκν. 

Άπθπο 9ο 

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

ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο θπιηθείνπ. 

 

Άπθπο 10ο 

Η παξνπζία ηνπ εθκηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη απαξαίηεηε. 

Γχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο 

εξγαζίαο.  

(Σ.Σ. Η Σρνιηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ φξνπο ή θαη λα 

πξνζζέζεη θαη άιινπο θαηά ηελ θξίζε ηεο). 

Τν απνηέιεζκα ηνπ πιεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, αθνχ ζπληαρζεί πξαθηηθφ, ζα ηεζεί ζηελ 

ηειηθή θξίζε ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ απνδνρή ηνπ ή φρη. 

 

Να σοπηγηθεί ζε κάθε ενδιαθεπόμενο ανηίγπαθο ηηρ ςπ’ απίθμ. 64321/Γ4/16-05-

2008 Τπ. Απόθαζηρ (Λειηοςπγία κςλικείων δημοζίων ζσολείων) & ηην 

Φ2/1553/129578/Γ1/04-08-2016 Τπ. Απόθαζη (ΦΔΚ:2646/25-8-2016 η. Β’) όπωρ και ηηρ 

ςπ’ απίθμ. ΓΤ1γ/Γ.Π./οικ.93828/1-08-2006 (Τγειονομική Γιάηαξη αναθοπικά με κανόνερ 

ςγιεινήρ και καθοπιζμό πποϊόνηων πος διαηίθενηαι από ηα κςλικεία δημοζίων και 

ιδιωηικών ζσολείων). 
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Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
 
  Η  Ππόεδπορ               Η Γπαμμαηέαρ                     Ο Ανηιππόεδπορ 

 
 

 
   Αζππούλια οθία          

         

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παλαπμάρ ηςλιανόρ 
 

Θεοδωπόποςλορ Νικόλαορ 
 

Φίλιαρ Ανδπέαρ, 
 

Βλάσορ Κων/νορ 
 

Λέκκαρ Ανηώνηρ 
 

ηαςπογιαννόποςλορ Αναζηάζιορ 
 

ςπιώηη-Κςππαίος Φωηεινή 
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