
 
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 9η  

ΠΡΑΞΗ 42η / 31 Μαρτίου 2017 

 

ΘΕΜΑ 2ο εκτός ηµερησίας: «∆ιακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 

κυλικείου 15ου Γυµνασίου Πάτρας (σχολ. κοιν. 6Β)». 

 

 Στην Πάτρα και στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Πατρέων, σήµερα 31 Μαρτίου 2017, ηµέρα Πάρασκευή και ώρα 

12:30, συνήλθε µε την αριθ. 375/28-3-2017 πρόσκληση της Προέδρου της, σε 

συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 

Πατρέων, τα µέλη της οποίας ορίστηκαν µε την υπ΄ αριθµ. 415/24η Σεπτεµβρίου 2014 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

∆ιαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία,  δεδοµένου  ότι  σε σύνολο  δέκα  

τριών  (13)  µελών,  παρόντες  ήταν  επτά  (7). 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1) Καββαδία Θεοδοσία -  Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής  

2) Κανελλόπουλος Ιωάννης - Αντιπρόεδρος  

3) Τσαλαµιδά Αναστασία - ∆ηµοτική  Σύµβουλος 

4) Μουστάκας Θεοδόσιος – ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

5) Μαυρουδής Φώτιος – ∆/ντης ΓΕΛ ∆εµενίκων 

6) Συµεωνίδης Γρηγόριος -  ∆ηµότης 

7) Ψαρράς Σπυρίδων –∆ηµότης (Αναπληρωµατικό µέλος) 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1) Τσιµπούκης Ιωάννης - ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

2) Καρατζάς Γεώργιος – ∆/ντης ΓΕΛ Παραλίας 

3) Ταγγαλάκη Ασηµίνα – Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων & Κηδεµόνων Ν. Αχαΐας 

4) Φούντας Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας 

5) Σµυρνής Οδυσσέας - Εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων, µαθητής 1ου  Γυµνασίου 

Πατρών. 

6) Λάµπρου Αστέριος - ∆ηµότης 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η υπάλληλος του ∆ήµου Λάζαρη Καλλιόπη, 

για την τήρηση των πρακτικών.   

Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 2ο θέµα εκτός ηµερησίας έθεσε  υπόψη αυτής α) την 

από 28/3/2017 Υπεύθυνη ∆ήλωση αποχώρησης του κ. Ζήρου Γεωργίου από την 

λειτουργία σχολικού κυλικείου του 15ου Γυµνασίου Πάτρας (σχολ. κοιν. 6Β), β) την 

64321/∆4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ1003/Β΄/30-5-2008) και γ) την 

Φ2/1553/129578/∆1/04-08-2016 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2646/Β΄/25-8-2016) που αφορά 

στη λειτουργία κυλικείων ∆ηµόσιων Σχολείων. Τονίζει την ανάγκη εκµίσθωσης του 

κυλικείου για την εξυπηρέτηση των µαθητών και του προσωπικού του Σχολείου. 
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Ακολουθεί συζήτηση για τον καθορισµό των όρων συµµετοχής στο διαγωνισµό και η 

Σχολική Επιτροπή :  
Αποφασίζει  οµόφωνα 

1. Προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε ενσφράγιστες προσφορές για 

την εκµίσθωση του κυλικείου του 15ου  Γυµνασίου Πάτρας (σχολ. κοιν. 6Β). 

2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύµφωνα µε τους οποίους θα διενεργηθεί ο 

διαγωνισµός ως εξής: 

Άρθρο 1ο 

        Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του ∆/ντή του 15ου Γυµνασίου Πάτρας,  

στις  10  Μαΐου  2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00.  

Άρθρο 2ο 

Η διάρκεια της εκµίσθωσης θα είναι εννέα (9) χρόνια, θα αρχίσει από την υπογραφή 

της σύµβασης και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2026. 

Άρθρο 3ο 

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά µαθητή ορίζεται το ποσό των 4 € ετησίως. 

Άρθρο 4ο 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300€ ή 

αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόµενους 

υποψήφιους µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο 

κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει 

συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 

20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Το ποσό αυτό 

ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης και 

επιστρέφεται µετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου 

λήξης της σύµβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 

Σε περίπτωση τυχόν παραίτησης πλειοδότη δεν επιστρέφεται η πιο πάνω εγγύηση 

συµµετοχής του στο διαγωνισµό. 

Άρθρο 5ο 

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του κάθε ενδιαφεροµένου στον πλειοδοτικό 

διαγωνισµό τα οριζόµενα από την  παρ. 6 της 64321/∆4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης 

(ΦΕΚ1003/Β΄/30-5-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Φ2/1553/129578/∆1/04-

08-2016 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2646/Β΄/25-8-2016), είναι τα εξής:  

α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.  

β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά που εµπεριέχει το προσφερόµενο ποσό σε ευρώ για 

κάθε µαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό 

αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, 

σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση µονογράφεται από τον 

ενδιαφερόµενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού κατά τον έλεγχο, αφού 

καθαρογράψει τη διόρθωση, τη µονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη 

σχολική επιτροπή. 
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δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας του ιδίου ή και προερχόµενου από πολυτεκνική  

οικογένεια, από τον αρµόδιο φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 

η) Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300€  ή 

αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι: 

• δεν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου δηµοσίου ή ιδιωτικού 

σχολείου. 

• ∆εν απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή 

σχέση. 

• ∆εν είναι συνταξιούχοι. 

• ∆εν έχουν κώλυµα διορισµού στο ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 

και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/9-2-2007). 

 ι) Πιστοποιητικό δηµόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα    

µονογονεϊκής οικογένειας. 

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ. 

ιβ) Πιστοποιητικό είτε µέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε µέσω εναλλακτικών σχηµάτων (ΕΣΥ∆). 

ιγ) Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος έχει εκµεταλλευτεί στο παρελθόν άλλο κυλικείο, 

απαιτείται βεβαίωση της οικείας Σχολικής Επιτροπής ότι τήρησε και εφάρµοσε  τους 

όρους της σύµβασης µίσθωσης. Εάν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι της προηγούµενης 

σύµβασης θα αποκλείεται από την διαδικασία του διαγωνισµού και δεν θα αναδεικνύεται 

πλειοδότης έστω και αν έχει δώσει καλύτερη οικονοµική προσφορά.  

Για τη συµµετοχή των δηµοτικών νοµικών προσώπων απαιτούνται όλα τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης 

δήλωσης του Ν.1599/1986 και του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου. Απαιτείται, όµως, 

επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουµένου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό 

ατόµου. Τα δηµοτικά πρόσωπα που συµµετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 

λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους. 

Άρθρο 6ο 

Το µίσθωµα θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη την 30η Νοεµβρίου, η 

δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και η τρίτη την 31η Μαΐου.  

 

Άρθρο 7ο 

Ο επιτυχών του διαγωνισµού υποχρεούται να ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ και στο 

κυλικείο να έχει Φορολογική Ταµειακή Μηχανή. 

Άρθρο 8ο 

Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική ή µερική 

παραχώρησή του σε άλλο άτοµο. 

Άρθρο 9ο 

 Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νοµοθεσία 

και να συµµορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής κυλικείου. 
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                                                                 Άρθρο 10ο 

Η παρουσία του εκµισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι 

απαραίτητη. ∆ύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές 

προϋποθέσεις εργασίας.  

(Σ.Σ. Η Σχολική Επιτροπή µπορεί να τροποποιήσει τους παραπάνω όρους ή και να 

προσθέσει και άλλους κατά την κρίση της). 

Το αποτέλεσµα του πλειοδοτικού διαγωνισµού, αφού συνταχθεί πρακτικό, θα τεθεί 

στην τελική κρίση της Σχολικής Επιτροπής για την αποδοχή του ή όχι. 

3. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόµενο αντίγραφο της υπ’ αρίθµ. 64321/∆4/16-05-

2008 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ1003/Β΄/30-5-2008)-Λειτουργία κυλικείων δηµοσίων σχολείων 

& την Φ2/1553/129578/∆1/04-08-2016 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 2646/Β΄/25-8-2016), όπως 

και της αριθ. ∆Υ1γ/Γ.Π./οικ.93828/1-08-2006 Υγειονοµική ∆ιάταξη αναφορικά µε κανόνες 

υγιεινής και καθορισµό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δηµοσίων και 

ιδιωτικών σχολείων. 

 Για το σκοπό αυτό συντάχτηκε η πράξη αυτή και αφού διαβάστηκε , υπογράφεται όπως 

ακολουθεί : 
 

         Η Πρόεδρος                       Η Γραµµατέας                         Ο Αντιπρόεδρος       

 

 

   Καββαδία Θεοδοσία        Τσαλαµιδά Αναστασία            Κανελλόπουλος Ιωάννης 

   

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μουστάκας Θεοδόσιος 

                

 

 

Μαυρουδής Φώτιος 

 

 

 

Συµεωνίδης Γρηγόριος  

Ψαρράς Σπυρίδων  
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