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Αριθμ. Απόφασης: 495/2019

        

   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

         Του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ν.Π.Δ.Δ
του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΘΕ  ΜΑ: "Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για
την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – 2ου ΓΕΛ – 1ου Εσπερινού
Γυμνασίου – 1ου Εσπερινού Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης”.

Στην  Θεσσαλονίκη  σήμερα,  ημέρα Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019 και  ώρα 14:30 συνεδρίασε  η
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα
Ε20, στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α1, 1ος όροφος) ύστερα από
την υπ΄ αρίθμ. Πρωτ. 2003/06-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου κ. Δήμητρας Ακριτίδου.

    Από τα 15 τακτικά μέλη του Δ. Σ. Παραβρέθηκαν:
                                                                                                                                                                                    
α/α ΠΑΡΟΝΤΕΣ α/α ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Δήμητρα Ακριτίδου                   (Πρόεδρος)      1 Δημήτριος Δημητριάδης (τακτικό μέλος)
2 Αναστάσιος Συμεωνίδης       (Αντιπρόεδρος) 2 Όλια Βασιλάκη                         “
3 Ευάγγελος Σβάρνας                      “ 3 Στέλιος Τσούλιας                      “
4 Ξενοφώντας Ξενιτόπουλος            “  
5 Δήμητρα Καμπουράκη                   “
6 Ιωάννης Θεοδοσιάδης                   "  
7 Γεωργία Ρανέλλα                          “  
8 Κία Γκολέμά                                  “
9 Κωνσταντίνος Κουκουλάς             “  

10 Βασίλειος Σταμούλης                    "                              
11 Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης         “
12 Ελένη Φουρκιώτη    (Αναπληρωματικό μέλος)  Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και
εισηγήθηκε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης όπως αυτά διατυπώθηκαν στη σχετική πρόσκλησή του
και συγκεκριμένα το υπ' αριθμ. 138ο Θέμα:  “το με αρίθμ. Πρωτ. 1926/31-10-2019  εισήγηση του
Προέδρου   της  Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  –  Ν.Π.Δ.Δ.  του  Δήμου
Θεσσαλονίκη, που  αφορά  σε  Προκήρυξη  δημόσιου  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  με
σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου – 2ου ΓΕΛ –
1ου Εσπερινού Γυμνασίου – 1ου Εσπερινού Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης”.

Με βάση τα παραπάνω, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με το θέμα.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας
υπόψη: 
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1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  103  του  Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχ/κή  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης   Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)  και  ειδικότερα  για  τις  Σχολικές
Επιτροπές, “αυτές συγχωνεύονται σε δύο (2) νομικά πρόσωπα, ένα (1) για τις Σχολικές Μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”
2. Τις  διατάξεις  των άρθρων 239, 240  και  243  του  Ν.  3463/2006  «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων».
3. Την  με  αριθμό  8440/24-02-2011  Απόφαση  του  ΥΠ.ΕΣ.Α.  (ΦΕΚ  318/25-02-2011)”Καθορισμός
λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών”
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 που αφορά δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών, υπηρεσιών
5. Τον  Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄) για την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6.Την  λοιπή  ισχύουσα  “περί  κυλικείων”  νομοθεσία,  Υπουργικές  Αποφάσεις,  ερμηνευτικές
εγκυκλίους ,κ.α. του ΥΠΕΠΘ και των συναρμοδίων αυτού υπουργείων
7.Το  υπ'  αρ.ΦΕΚ  2114/27.08.2013  τχ.Β  που  αφορά  τη  συγχώνευση  Σχολικών  Επιτροπών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης 
8. Τις  διατάξεις  του  ΦΕΚ   1003/2008  τ.  Β΄-Αριθμ.  64321/Δ4/  16-05-2008  Λειτουργία  κυλικείων
δημοσίων σχολείων.
9. Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003 /30.05.2008 τεύχος Β).
10. Κ.Υ.Α. Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β’). 
11. Το  υπ’  αρ.  ΦΕΚ  2114/27.08.2013  τχ.Β  που  αφορά  τη  συγχώνευση  Σχολικών  Επιτροπών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης
12. Την  υπ΄αρ. 833/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά τη
συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης
13. Την  υπ΄  αρίθμ.  1172/14-10-2019 Απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης.
“Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης”.
14. Τη με αριθ. πρωτ: 1926/31-10-2019 εισήγηση του Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης – Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης

και ύστερα από διαλογική συζήτηση, προχώρησε στη λήψη της παρακάτω απόφασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ: 

Εγκρίνει:

 Α. Προκηρύσσει  δημόσιο  πλειοδοτικό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη
πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου, τον οποίο θα διενεργήσει η  τριμελής επιτροπή.
Β.     Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο   γραφείο   της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης -Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θεσσαλονίκης Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 38Β  στις 09-01-

2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ..

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.

β)  Έγγραφη οικονομική προσφορά για  το  κατά  μαθητή ποσό,  η  οποία  θα  τοποθετείται  σε
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ξεχωριστό  από  τα  άλλα  δικαιολογητικά  κλειστό  αδιαφανή  φάκελο,  καθαρογραμμένη  χωρίς

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη  των

τεσσάρων (4) Ευρώ)

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική

επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ)  Πιστοποιητικό  Εισαγγελίας  ότι  δεν  είναι  φυγόποινος  ή  φυγόδικος.  (Δεν  απαιτείται  για

δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Ποσό εγγύησης 300,00 Ευρώ.

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού

πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη

της σύμβασης

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου

δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής 

οικογένειας, 

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

4. Διάρκεια μίσθωσης  

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει από 1-2-2020 και λήγει 30-6-2029.

5. Καταβολή μισθώματος  

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται  σε τρεις (3)  δόσεις.  Η πρώτη  δόση στις 30 Νοεμβρίου, η

δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των

φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις.

6.    Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του κυλικείου θα πρέπει να 

γνωρίζει ότι:

α)  Απαγορεύεται  η  υπεκμίσθωση  του  κυλικείου  ή  η παραχώρηση σε άλλο άτομο.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και  ορίζονται από την Υγ. Διάταξη

Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’).

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του

κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου.

ζ)  Είναι  υποχρεωμένος  να  καθαρίζει  τον  αύλειο  χώρο από προϊόντα  που  πωλούνται  στο

κυλικείο.

η) Σε  περίπτωση που την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου,

απαγορεύεται  να  καθαρίζει  τους  χώρους  του  σχολείου  κατά  τη  διάρκεια  λειτουργίας  του

κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως

συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. 

7.      Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις
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προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. 
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί δημοσίευση
στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 495/2019    
    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
Ν.Π.Δ.Δ.  ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
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