1

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Γ Η Μ Ο  ΦΙΛΟΘΔΗ –ΦΤΥΙΚΟΤ
www.philothei-psychiko.gr
Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΗΜΟΤ ΦΙΛΟΘΔΗ ΦΤΥΙΚΟΤ»

Μαξαζσλνδξφκνπ 95 –15452 ΧΥΦΙΚΟ
Email: a.gatos@0177.syzefxis.gov.gr

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ
ΣΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤΝΔΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνχ
Γάηνο Γεψξγηνο-Αιθηβηάδεο
Έτονηας σπόυη :
1) Τελ ππ’ αξ. 64321/Γ4/16-5-2008 Απφθαζε ΥΠ.Γ.Β..Μ.Θ.( ΦΔΚ 1003/30-5-2008/η΄. Β΄), πνπ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηήο.
2) Τελ κε αξ. 6 /2019 απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Φηινζέεο-Χπρηθνχ,
3) Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο απηήο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Αλνηθηφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζσζε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ
ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο :

ΛσκείοσΝέοσ Φστικού,Αγ. οθίας 40, Νέο Φστικό

ΑΡΘΡΟ 1
Η αλάζεζε απφ ηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ
Γεκφζηνπ Σρνιείνπ ΛπθείνπΝένπ Χπρηθνχ, ζα γίλεη θαηφπηλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε :
α) ηελ ηηκή πξνζθνξάο
β) ηελ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ
γ) ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα
Η κνξηνδφηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ γίλεηαη σο εμήο:
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α) Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν.
β) Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα (01) κφξην.
Τν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ(08).
γ) Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα πέληε(05).
ΑΡΘΡΟ 2
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
α) Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα.
β) Πνιίηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Τν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο δηαπηζηψλεηαη απφ
ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 3
Γε γίλνληαη δεθηνί ζην δηαγσληζκφ :
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε ΝΠΓΓ κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε.
β) Σπληαμηνχρνη.
γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ. 1,2,3 θαη 4) 5,7,8,9
ηνπ Ν. 3528/2007 ΦΔΚ 26 η. Α΄/ 9-2-07).
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκφζηνπ ή Ιδησηηθνχ Σρνιείνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
Η ζχκβαζε, πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχζεη γηα έμη (6) ζρνιηθέο πεξηφδνπο, κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ
2025,κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηξείο (3) ζρνιηθέο πεξηφδνποκεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηεο εμαεηίαο.
ΑΡΘΡΟ 5
Καηαβολή μιζθώμαηος
Η εηήζηα θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζην Τακείν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ζε ηξεηο (3)
δφζεηο. Η πξψηε δφζε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ, ε δεχηεξε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε ηξίηε ζηηο 31
Μαΐνπ. Τν χςνο ησλ δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
σ = 1/189 · α · β · γ
Όπνπ: 1) σ είλαη ην χςνο ησλ δφζεσλ, 2) 189 νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο, 3) α είλαη ε
πξνζθνξά,
4) β είλαη ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θαηαβάιινληαη νη δφζεηο,
5) γ είλαη νη εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρε θνίηεζε καζεηψλ γηα ηελ
πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε.
ΑΡΘΡΟ 6
Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
ζρνιείνπ ζε εκθαλέο ζεκείν κπξνζηά ζηελ είζνδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζην Γεκαξρείν
Φηινζέεο - Χπρηθνχ θαζψο θαη ζηα πξψελ Γεκαξρεία ηεο Φηινζέεο θαη ηνπ Νένπ Χπρηθνχ.
Δπηπιένλ ζα δεκνζηεπηεί ζε ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.
ΑΡΘΡΟ 7
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Τα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζην δηαγσληζκφ είλαη:
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 επηηξνπή 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 δηψθεηαη.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ.
ε) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο ηνπιάρηζηνλ 300 Δπξψ ή
αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. Η εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ππνςεθίνπο
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 θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη
επηζηξέθεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ή πξφσξεο ιήμεο ηεο
ζχκβαζεο νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο.
ζ) Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη αλάδνρνη
εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ.
η). Ό,ηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη
βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη φια ηα αλσηέξσ
δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο Υπεχζπλεο δήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986
θαη ηνπ απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ κεηξψνπ. Απαηηείηαη, φκσο επηπιένλ απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ
εμνπζηνδνηεκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ , αηφκνπ. Τα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξφζσπα
πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηνπο.
ΑΡΘΡΟ 8
Τα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
Δπηηξνπή κέζσ ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ (Μαξαζσλνδξφκνπ 95,Χπρηθφ,2νο φξνθνο) θαη ζα
πξσηνθνιινχληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Γεκνηηθήο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο
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.
ΑΡΘΡΟ 9
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Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε πξφζσπν
πνπ δηαζέηεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, αθνχ ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηελ δηαθήξπμε απηή. Σε πεξίπησζε κε χπαξμεο ελδηαθεξνκέλσλ γηα απεπζείαο αλάζεζε,
κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο αλάζεζε ζε άηνκα ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, πάζεο θχζεσο
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο. Οη φξνη ηεο απεπζείαο
αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνη ησλ πξνβιεπνκέλσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. Τν πνζφ
ηεο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ειάρηζην φξην εθθίλεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζην
άξζξν 11 ηεο παξνχζεο.
ΑΡΘΡΟ 10
Η πξνζεζκία κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηεο εκέξαο ηνπ
δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 εκεξψλ.
ΑΡΘΡΟ 11
Τν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νξίδεηαη ζηα 4,0επξψ αλά καζεηή
εηεζίσο (189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη ζα απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 12
Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 13
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Όζνη παξίζηαληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ.
Η Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε. Πξνζθνξέο πνπ
ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, σο εθπξφζεζκεο. Αληηπξνζθνξέο
ζηνπο αλσηέξσ δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 14
Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο 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 επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή
ηεο ζηε Γεκνηηθή Σρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη αξκφδηα 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 δελ γίλνληαη
δεθηέο. Τεο έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε
ππνρξεσηηθά κε ηε θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο, απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη.
ΑΡΘΡΟ 15
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Η Γεκνηηθή Σρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ, έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ εθφζνλ θξίλεη ηηο πξνζθνξέο
απαξάδεθηεο, ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ σο αζχκθνξν.
ΑΡΘΡΟ 16
Σηελ 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 πιεηνδφηεο κε ηνλ
πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.
ΑΡΘΡΟ 17
Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο Υγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. ΓΥ1γ/Γ.Π. /νηθ.93828/ (Φ.Δ.Κ. 1183/31.8.2006,η. Β΄) απφθαζε ηνπ
Υπνπξγνχ Υγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, κε ηελ
νπνία θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία.
Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
θπιηθείνπ:
α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή παξαρψξεζή ηνπ ζε
άιιν άηνκν,
β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε Φ.Τ.Μ.,
γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο
δ) Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη
λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνχην.
ε) Οθείιεη λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε φηη παξαθνινχζεζε ζεκηλάξην πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηνπ
Δ.Φ.Δ.Τ. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ην έρεη παξαθνινπζήζεη, ππνρξενχηαη λα ην θάλεη θαη λα
πξνζθνκίζεη ηε βεβαίσζε ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
ζη) Τν θπιηθείν ζα ιεηηνπξγεί φιεο ηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ην ζρνιείν είλαη αλνηθηφ.
δ) Ο κηζζσηήο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ θαζψο θαη ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ. ε) Η παξνπζία ηνπ εθκηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δελ
είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο
πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο.
ζ) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη ην θπιηθείν θαηά θζνξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ζξαχζεο παινπηλάθσλ), θινπψλ, ππξθαγηάο, θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δεκηνγφλσλ ελεξγεηψλ
ηξίησλ θαη αζηηθήο επζχλεο. Τν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξνζαξηεζεί ζηε ζχκβαζε πνπ ζα
ππνγξαθεί.
ΑΡΘΡΟ 18
Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηαβάιινπλ ζηηο αξκφδηεο Σρνιηθέο Δπηηξνπέο θαη’
έηνο ην πνζφ πνπ ζπκθσλήζεθε ζε 3 δφζεηο, ηελ πξψηε ηελ 30ε Ννεκβξίνπ, ηε δεχηεξε ηελ 28 ε
Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ ηξίηε ηελ 31ε Μαΐνπ.
ΑΡΘΡΟ 19
Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ ππνρξενχηαη λα εμνθιήζνπλ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο
πξνθήξπμεο ηνπ θπιηθείνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ζχκθσλα κε ην λφκν 3801/4-9/2009 ΦΔΚ Α’ 163
άξζξν 46 παξάγξαθνο 3.
ΑΡΘΡΟ 20
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ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ-πξνζθνξψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζα γίλεηαη κέρξη θαη ηελ
Τεηάξηε7Απγνχζηνπ 2019θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ζην Γεκαξρείν Χπρηθνχ επί ηεο νδνχ
Μαξαζσλνδξφκνπ 95, ζηε γξακκαηεία ηνπ 2νπ νξφθνπ). Ο ρψξνο ηνπ θπιηθείνπ είλαη επηζθέςηκνο
γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο , απφ ηηο 9:00-13:00 κέρξη ηελ 7ε Απγνχζηνπ
2019
Η απνζθξάγηζε ησλ θιεηζηψλ πξνζθνξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηελ Παραζκεσή9Ασγούζηοσ 2019 και ώρα 10.00 πμ ζηο
Γημαρτείο Φστικού, Μαραθφνοδρόμοσ 95, ζηην αίθοσζα ζσνεδριάζεφν.
ΑΡΘΡΟ 21
Με απφθαζε ηεο Γεκνηηθήο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο ζπγθξνηείηαη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ:
α) Τνλ Γηεπζπληή ζρνιείνπ σο Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, κε ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ
επηιέγεηαη απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο,
β) Έλα κέινο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
γ) Έλα κέινο ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ Πξφεδξν
ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο,
δ) Έλα εθπαηδεπηηθφ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ην ζχιινγν δηδαζθφλησλ
ηνπ ζρνιείνπ
ε) Έλα κέινο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ πνπ ζα πξνηείλνληαη απφ ηε
καζεηηθή θνηλφηεηα
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε δηάζεζε απφ απηφ
ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη νξηδνκέλσλ εηδψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, φπσο θάζε θνξά απηέο
ηζρχνπλ θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο.
ζη) Γηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα πξφζζεηε ρξέσζε ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε βάζε
ην ΗΜ. ΓΔΓ /Φ.486/ 50991/17.5.85 - § 3 έγγξαθν ηεο Γ.Δ.Η. Η ρξέσζε ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο:
ζπλνιηθφ πνζφ ινγαξηαζκνχ επί ην θιάζκα “θηινβαηψξεο (KWH) πνπ θαηαλάισζε ην θπιηθείν,
πξνο ην ζχλνιν
ησλ ΚWH ηνπ ζρνιείνπ”
Φξέσζε θπιηθείνπ ζε ΓΔΗ =KWH θπιηθείνπx Σπλνιηθφ πνζφ
Σχλνιν KWH ζρνιείνπ ινγαξηαζκνχ
Κάζε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζα πηζηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε νπνία κπνξεί λα εηζεγείηαη ζηε Σρνιηθή Δπηηξνπή ηελ θαηαγγειία
ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ππνγξαθεί, γηα νπζηψδε ιφγν, πνπ νθείιεηαη ζηνλ ππεχζπλν αλάδνρν ηνπ
θπιηθείνπ.
ΑΡΘΡΟ 22
Σηελ πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη λένο δηαγσληζκφο θαη ε λέα ζχκβαζε
ζα ηζρχεη κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
ΑΡΘΡΟ 23
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηελ Πξφεδξν ηεο Σρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ ππνςήθην, πνπ
έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα.
ΑΡΘΡΟ 24
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικοφ
Μέλος του Παγκοσμίου Δικτφου Υγιών Πόλεων

7

Η Σρνιηθή επηηξνπή θαηά ην ρξφλν ηεο πξνθήξπμεο ππνρξενχηαη λα έρεη εμαζθαιίζεη θαηάιιειν
ρψξν γηα ηε ιεηηνπξγία θπιηθείνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε δηαδηθαζία έθδνζεο άδεηαο
ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 25
Όινη νη παξαπάλσ φξνη, πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο
ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο, ε δε παξάβαζε θαη ελφο κφλν εμ απηψλ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ
θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο.
ΦΤΥΙΚΟ, 2 Ιοσλίοσ 2019
Ο Πρόεδρος
ηης Γημοηικής τολικής Δπιηροπής Γεσηεροβάθμιας
Δκπαίδεσζης Σοσ Γήμοσ Φιλοθέης - Φστικού
Γάηος Γεώργιος-Αλκιβιάδης
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