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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ  
ΓΕΛ  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Θέρμης  προκηρύσσει δημόσιο  πλειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την εκμίσθωση  του κυλικείου του  ΓΕΛ Βασιλικών,
σύμφωνα με την  αρ. 43/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορί�ζεί τους ο� ρους
συ� μφωνα  με τους οποί�ους  θα δίεξαχθεί� ο πλείοδοτίκο� ς δίαγωνίσμο� ς  ως εξή� ς:
  
1.Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο  δίαγωνίσμο� ς  καί ή αποσφρα� γίσή των προσφορω� ν    θα   γί�νεί   στο   γραφεί�ο
τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς Β/θμίας Εκπ/σής του Δή� μου Θε�ρμής( Βί�κτωρ. Ουγκω�  4, Θε�ρμή)
στίς  25/1/2023  ήμε�ρα  Τετάρτη  καί  ω� ρα  10:00π.μ.  (ω� ρα  λή� ξής  παραλαβή� ς  των
προσφορω� ν) ενω� πίον τής αρμο� δίας Επίτροπή� ς Δίενε�ργείας του Δίαγωνίσμου�
Σε περί�πτωσή αποτυχί�ας  αυτο� ς επαναλαμβα� νεταί με τήν  ί�δία δίαδίκασί�α. 

 Η  προθεσμί�α   μεταξυ�  τής  δήμοσί�ευσής   τής  προκή� ρυξής   καί  τής  ήμε�ρας   του
αρχίκου�  ή�  του επαναλήπτίκου�  δίαγωνίσμου�  δεν μπορεί� να εί�ναί μίκρο� τερή των 30 ήμερω� ν  ή�
των 20 αντί�στοίχα

Όσοί  θα  παρευρί�σκονταί  στή  δίαδίκασί�α  αποσφρα� γίσής  των  προσφορω� ν,
λαμβα� νουν  γνω� σή  ο� λων  των  στοίχεί�ων  καί  των  προσφορω� ν  ο� σων  συμμετε�χουν  στο
δίαγωνίσμο� .

Προσφορε�ς που  υποβα� λλονταί στήν επίτροπή�   μετα�  τήν ε�ναρξή  τής δίαδίκασί�ας
αποσφρα� γίσής   δεν  αποσφραγί�ζονταί,  αλλα�  παραδί�δονταί   στους   ενδίαφερο� μενους  ως
εκπρο� θεσμες.

Αντίπροσφορε�ς   δεν  γί�νονταί  δεκτε�ς   καί  σε  περί�πτωσή  υποβολή� ς   τους
απορρί�πτονταί ως απαρα� δεκτες.

   2. Τρόπος επιλογής  μισθωτή  και ανάθεση εκμετάλλευσης του κυλικείου      

Λαμβα� νονταί υπο� ψή τα παρακα� τω:
α)  Η τίμή�  προσφορα� ς,
β)  Η πρου2 πήρεσί�α σε μί�σθωσή σχολίκου�  κυλίκεί�ου
γ)  Η πολυτεκνίκή�  ίδίο� τήτα  του ίδί�ου ή�   καί προερχο� μενου απο�  πολυτεκνίκή�  οίκογε�νεία
δ) τήν μονογονεί2κή�  ίδίο� τήτα
ε) τήν  πίστοποί�ήσή του ΕΦΕΤ

Τήν εκμετα� λλευσή θα αναλα� βεί αυτο� ς που συγκεντρω� νεί  τήν μεγαλυ� τερή μορίοδο� τήσή των
α,β,γ,δ,ε,  ανωτε�ρω περίπτω� σεων, που θα γί�νεί ως εξή� ς:

1. Κα� θε προσφορα�   σε ευρω�  θα πολλαπλασία� ζεταί επί� δυ� ο.
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2. Κα� θε χρο� νος πρου2 πήρεσί�ας  σε μί�σθωσή σχολίκου�  κυλίκεί�ου υπολογί�ζεταί ως ε�να
(01)μο� ρίο. Το συ� νολο των μορί�ων λο� γω πρου2 πήρεσί�ας δεν μπορεί� να  υπερβαί�νεί τα
οκτω�  (08)

3. Γία τήν πολυτεκνίκή�  ίδίο� τήτα  υπολογί�ζονταί  μο� ρία ως ακολου� θως:
-Πολυ� τεκνος υποψή� φίος  εκμεταλλευτή� ς  κυλίκεί�ου: πε�ντε (05) μο� ρία
-  Yποψή� φίος   εκμεταλλευτή� ς   κυλίκεί�ου  προερχο� μενος  απο�  πολυτεκνίκή�  οίκογε�νεία:
τρί�α(3) μο� ρία
4. Μονογονεί2κή�  ίδίο� τήτα : τε�σσερα (4) μο� ρία
5. Πίστοποίήμε�νος απο�  τον ΕΦΕΤ υποψή� φίος εκμεταλλευτή� ς  κυλίκεί�ου: επίπλε�ον ε�να
(1)  μο� ρίο
6. Πίστοποίήμε�νος εί�τε με�σω ΕΟΠΠΕΠ  εί�τε με�σω εναλλακτίκω� ν σχήμα� των (ΕΣΥΔ) : δυ� ο
(2)  μο� ρία

Στήν περί�πτωσή που οί πρω� τοί  στον αρίθμο�  μορί�ων εί�ναί δυ� ο ή�  περίσσο� τεροί ή επίτροπή�
τους ζήτα� εί  να προσκομί�σουν τήν επο� μενή εργα� σίμή ήμε�ρα  νε�α ε�γγραφή προσφορα� .  Η
δίαδίκασί�α  αυτή�   μπορεί�  να επαναλαμβα� νεταί  κα� θε επο� μενή  εργα� σίμή ήμε�ρα  με�χρί  να
υπα� ρξεί ε�νας με τον υψήλο� τερο αρίθμο�  μορί�ων . 

3.    Δικαίωμα συμμετοχής  στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν  
α) Φυσίκα�  προ� σωπα καθω� ς καί δήμοτίκα�   νομίκα�  προ� σωπα.
β) Πολί�τες των κρατω� ν – μελω� ν τής Ευρωπαί2κή� ς Ένωσής, γνω� στες τής Ελλήνίκή� ς γλω� σσας.
Το  επί�πεδο  γλωσσομα� θεία� ς  τους   γία  τήν  καλή�  εκτε�λεσή  των  καθήκο� ντων  τους
δίαπίστω� νεταί απο�  τήν Επίτροπή�  δίενε�ργείας του δίαγωνίσμου� .

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :
α) Όσοί απασχολου� νταί στο δήμο� σίο ή�  σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποίαδή� ποτε εργασίακή�  σχε�σή.
β) Συνταξίου� χοί.
γ)  Όσοί  ε�χουν  κω� λυμα  δίορίσμου�  στο  Δήμο� σίο  συ� μφωνα  με  τα  α� ρθρα  4,(παρ.
1,2,3&4),5,7,8,& 9 του Ν. 3528/2007.
δ) Όσοί εί�ναί ανα� δοχοί εκμετα� λλευσής α� λλου κυλίκεί�ου Δήμο� σίου ή�  Ιδίωτίκου�  Σχολεί�ου

 
4.   Δικαιολογητικά συμμετοχής  
α) Έγγραφή αί�τήσή με πλή� ρή στοίχεί�α  γία τήν συμμετοχή�  του στο δίαγωνίσμο� .
β) Έγγραφή οίκονομίκή�  προσφορα�  που εμπερίε�χεί  το προσφερο� μενο ποσο�  σε ευρω�  γία
κα� θε μαθήτή�  , ή οποί�α θα τοποθετεί�ταί σε ξεχωρίστο�  απο�  τα α� λλα δίκαίολογήτίκα�  κλείστο�
αδίαφανή�  φα� κελο.  Η  προσφορα�  θα  πρε�πεί  να  εί�ναί  καθαρογραμμε�νή  χωρί�ς  ξε�σματα,
σβήσί�ματα,  προσθή� κες,  δίορθω� σείς.  Τυχο� ν  δίο� ρθωσή  μονογρα� φεταί  απο�  τον
ενδίαφερο� μενο.  Η  Επίτροπή�   Δίενε�ργείας  του  δίαγωνίσμου�   κατα�  τον  ε�λεγχο  ,  αφου�
καθαρογρα� ψεί  τή δίο� ρθωσή, τή μονογρα� φεί καί τή σφραγί�ζεί. Η προσφορα�   απορρί�πτεταί,
ο� ταν υπα� ρχουν σε αυτή�  δίορθω� σείς , οί οποί�ες τήν καθίστου� ν  ασαφή�   κατα�  τήν κρί�σή  τής
Επίτροπή� ς  Δίενε�ργείας του Δίαγωνίσμου� .
Το ελάχιστο ποσό  προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται  στα τέσσερα (4)
Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
γ)  Πίστοποίήτίκο�  πρου2 πήρεσί�ας  σε  εκμί�σθωσή  σχολίκου�  κυλίκεί�ου  απο�  τήν  αντί�στοίχή
Σχολίκή�  Επίτροπή�   .
δ) Πίστοποίήτίκο�  πολυτεκνί�ας απο�  τον αρμο� δίο φορε�α.
ε) Πίστοποίήτίκο�  φορολογίκή� ς ενήμερο� τήτας.
στ) Πίστοποίήτίκο�  Είσαγγελί�ας ο� τί δεν εί�ναί φυγο� ποίνος ή�  φυγο� δίκος.  
ζ) Πίστοποίήτίκο�  Ποίνίκου�  Μήτρω� ου.  
ή) Γία τή συμμετοχή�  στο δίαγωνίσμο�  καταβα� λλεταί ποσο�  εγγυ� ήσής 300 Ευρω�  ή�  αντί�στοίχή
εγγυήτίκή�  επίστολή�  .
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Η  εγγυ� ήσή  αυτή�  επίστρε�φεταί    στους  ενδίαφερο� μενους  μετα�  τήν  κατακυ� ρωσή  του
δίαγωνίσμου�  εκτο� ς  του  υποψήφί�ου  στον  οποί�ο  θα  κατακυρωθεί�  ή  παραχω� ρήσή  του
κυλίκεί�ου, ο οποί�ος πρε�πεί να καταβα� λεί  συμπλήρωματίκα�   αντί�στοίχα ποσο�   ή�  εγγυήτίκή�
επίστολή�   που να καλυ� πτεί  συνολίκα�  το 20% του ετή� σίου μίσθω� ματος  ως εγγυ� ήσή καλή� ς
εκτε�λεσής  τής συ� μβασής. Το ποσο�  αυτο�  ή�  ή εγγυήτίκή�   επίστολή�   παρακρατεί�ταί καθ΄ο� λή τή
δία� ρκεία τής συ� μβασής  καί επίστρε�φεταί  μετα�  τή λή� ξή τής α� τοκα, πλήν τής περίπτω� σεως
καταγγελί�ας   ή�  προ� ωρου  λή� ξής  τής συ� μβασής ,  οπο� τε   καταπί�πτεί   υπε�ρ  τής Σχολίκή� ς
Επίτροπή� ς.
θ) Υπευ� θυνή δή� λωσή του ν. 1599/1986  στήν οποί�α να δήλω� νεταί ο� τί δεν εί�ναί ανα� δοχος
εκμετα� λλευσής α� λλου Κυλίκεί�ου δήμο� σίου ή�  ίδίωτίκου�  σχολεί�ου 
ί)  Πίστοποίήτίκο�  δήμο� σίας  αρχή� ς   απο�  το οποί�ο  να προκυ� πτεί    ή  ίδίο� τήτα του  γονε�α
μονογονεί2κή� ς οίκογε�νείας
ία) πίστοποίήτίκο�  ΕΦΕΤ
ίβ)  Ο,τί  α� λλο   δίκαίολογήτίκο�  ή� θελε   κρίθεί�  κατα�  περί�πτωσή   αναγκαί�ο  χωρί�ς  να
μεταβα� λλονταί  οί βασίκοί�  ο� ροί του δίαγωνίσμου� .

Γία τή συμμετοχή�   των δήμοτίκω� ν  νομίκω� ν προσω� πων  απαίτου� νταί ο� λα τα
ανωτε�ρω δίκαίολογήτίκα�   εκτο� ς του  Πίστοποίήτίκου�  Είσαγγελί�ας, υπευ� θυνής δή� λωσής του
ν.  1599/1986  καί   του  αποσπα� σματος  Πίστοποίήτίκου�  Ποίνίκου�  Μήτρω� ου.  Απαίτεί�ταί
ο� μως  επίπλε�ον,   αποδείκτίκο�  ε�γγραφο  του  εξουσίοδοτου� μενου  να  συμμετα� σχεί   στο
δίαγωνίσμο�  ατο� μου. Τα δήμοτίκα�   νομίκα�  προ� σωπα  που συμμετε�χουν  πρε�πεί να ε�χουν τή
δυνατο� τήτα  λείτουργί�ας  σχολίκω� ν κυλίκεί�ων  εκ του καταστατίκου�  τους.

Τα δίκαίολογήτίκα�  θα υποβα� λλονταί  στήν αρμο� δία  γία τή δίενε�ργεία του
δίαγωνίσμου�  επίτροπή�   με�σω  του  Δ/ντή  του  σχολεί�ου  καί  θα  πρωτοκολλου� νταί  στο
πρωτο� κολλο τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς  Η επίτροπή�  δίενε�ργείας του  δίαγωνίσμου�   δυ� ναταί
κατα�  τήν  κρί�σή  τής  να  τα� σσεί   ευ� λογή  προθεσμί�α  γία  τήν  προσκο� μίσή  τυχο� ν
δίκαίολογήτίκω� ν  που λεί�πουν καί εί�ναί απαραί�τήτα  γία τήν συμμετοχή�  στο δίαγωνίσμο�
πλήν τής χρήματίκή� ς εγγυ� ήσής  ή�  τής εγγυήτίκή� ς επίστολή� ς , τα οποί�α κατατί�θενταί μαζί� με
τήν προσφορα� .
 
5.  α)  Η  σύμβαση  ισχύει γία  εννε�α  χρο� νία,  αρχί�ζεί  απο�  τήν  ε�ναρξή  ίσχυ� ος  τής  α� δείας
λείτουργί�ας  καί  λή� γεί  τήν  30ή  Ιουνί�ου  του  ενα� του  ε�τους,  χωρί�ς  καμί�α  περαίτε�ρω
παρα� τασή.
β)  Ο εκμεταλλευτή� ς  του κυλίκεί�ου  ε�χεί  τήν υποχρε�ωσή να αναλα� βεί  υπήρεσί�α  απο�  τήν
ε�ναρξή ίσχυ� ος τής α� δείας λείτουργί�ας. Σε δίαφορετίκή�  περί�πτωσή λυ� εταί ή συνεργασί�α καί
ή Σχολίκή�  Επίτροπή�  καταγγε�λλεί τήν συ� μβασή.    
   
6. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς απο�  τους ενδίαφερομε�νους ορί�ζεταί στα 4 Ευρω�  ανα�
μαθήτή�  ετήσί�ως  (189  εργα� σίμες  ήμε�ρες)  καί  θα  αποτελεί�  ποσο�  εκκί�νήσής  κατα�  τή
δίαδίκασί�α του σχετίκου�  δίαγωνίσμου� .
 
7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλή� ρως καί ανεπίφυ� λακτα ο� λους τους ο� ρους
τής δίακή� ρυξής .

8. Η αποσφράγιση των προσφορω� ν γί�νεταί δήμο� σία ενω� πίον τής Επίτροπή� ς δίενε�ργείας
του δίαγωνίσμου� .
Όσοί παρί�στανταί στή δίαδίκασί�α αποσφρα� γίσής των προσφορω� ν, λαμβα� νουν γνω� σή των
συμμετασχο� ντων στο δίαγωνίσμο� .
Η  Επίτροπή�  δίενε�ργείας  του  δίαγωνίσμου�  προβαί�νεί  στήν  ε�ναρξή  τής  δίαδίκασί�ας
αποσφρα� γίσής  των  προσφορω� ν  κατα�  τήν  ήμερομήνί�α  καί  ω� ρα  που  ορί�ζεταί  απο�  τήν
προκή� ρυξή.  Προσφορε�ς  που  υποβα� λλονταί  στήν  Επίτροπή�  μετα�  τήν  ε�ναρξή  τής
δίαδίκασί�ας  αποσφρα� γίσής  δεν  αποσφραγί�ζονταί  αλλα�  παραδί�δονταί  στους
ενδίαφερο� μενους, ως εκπρο� θεσμες.
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9.               Αντιπροσφορές   στους ανωτε�ρω δίαγωνίσμου� ς δεν γί�νονταί δεκτε�ς. Σε περί�πτωσή
υποβολή� ς τους απορρί�πτονταί ως απαρα� δεκτες.
 
10.            Ένσταση   κατα�  τής  νομίμο� τήτας  τής  δίενε�ργείας  του  δίαγωνίσμου�  ή�  τής
συμμετοχή� ς κα� ποίου σε αυτο� ν, κατα�  τή δία� ρκεία του δίαγωνίσμου� , υποβα� λλεταί με�χρί καί
τήν επο� μενή εργα� σίμή ήμε�ρα απο�  τήν ήμερομήνί�α δίενε�ργεία� ς του. Η Επίτροπή�  υποβα� λλεί
τήν ε�νστασή με αίτίολογήμε�νή γνωμοδο� τήσή�  τής στή Σχολίκή�  Επίτροπή�  που εί�ναί αρμο� δία
γία τήν κατακυ� ρωσή του δίαγωνίσμου� , προκείμε�νου να αποφανθεί� τελίκα�  γία τήν αποδοχή�
ή�  τήν απο� ρρίψή�  τής.
Ενστα� σείς  που  υποβα� λλονταί  γία  οποίουσδή� ποτε  α� λλους  απο�  τους  προαναφερο� μενους
λο� γους δε γί�νονταί δεκτε�ς.
Τής  ε�νστασής  κατα�  τής  συμμετοχή� ς  κα� ποίου  στο  δίαγωνίσμο� ,  λαμβα� νεί  γνω� σή
υποχρεωτίκα�  με τή φροντί�δα τής Επίτροπή� ς αυτο� ς, κατα�  του οποί�ου στρε�φεταί.

11.            Στήν περί�πτωσή που οί πρω� τοί στον αρίθμο�  μορί�ων εί�ναί  δυ� ο ή�  περίσσο� τεροί ή
Επίτροπή�  τους  ζήτα� εί  να  προσκομί�σουν  τήν  επο� μενή  εργα� σίμή  ήμε�ρα  νε�α  ε�γγραφή
προσφορα� . Η δίαδίκασί�α αυτή�  μπορεί�  να επαναλαμβα� νεταί κα� θε επο� μενή εργα� σίμή ήμε�ρα
με�χρί να υπα� ρξεί ε�νας με τον υψήλο� τερο αρίθμο�  μορί�ων.

12.            Αρμο� δίο ο� ργανο γία τήν κατακυ� ρωσή του δίαγωνίσμου�  εί�ναί ή Σχολίκή�  Επίτροπή� . Η
Σχολίκή�  Επίτροπή�  ε�χεί το δίκαί�ωμα να μήν κατακυρω� σεί το δίαγωνίσμο� , εφο� σον κρί�νεί τίς
προσφορε�ς  απαρα� δεκτες  ή�  γία  οποίοδή� ποτε  α� λλο  λο� γο  κρί�νεί  το  αποτε�λεσμα  του
δίαγωνίσμου�  ασυ� μφορο.

13.            Ο  εκμεταλλευτή� ς  του  κυλίκεί�ου  σε  περί�πτωσή  που  δεν  δίαθε�τεί  βεβαί�ωσή
παρακολου� θήσής σεμίναρί�ου υγίείνή� ς καί ασφα� λείας τροφί�μων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεου� ταί
να το παρακολουθή� σεί προσκομί�ζοντας τή σχετίκή�  βεβαί�ωσή στή Σχολίκή�  Επίτροπή�  μετα�
τήν υπογραφή�  τής συμβα� σεως εντο� ς ευ� λογου χρονίκου�  δίαστή� ματος.

14.            Ο  εκμεταλλευτή� ς  του  κυλίκεί�ου  πρε�πεί  να  τήρεί�  αυστήρα�  τίς  ίσχυ� ουσες
Υγείονομίκε�ς  Δίατα� ξείς  συ� μφωνα  με  τήν  υπ’  αρίθμ.  ΔΥ1γ/Γ.Π./οίκ.93828  (Φ.Ε.Κ.
1183/31.8.2006,  τ.Β΄)  απο� φασή  του  αρμο� δίου  Υπουργου�  Υγεί�ας  καί  Κοίνωνίκή� ς
Αλλήλεγγυ� ής,  ο� πως  αυτή�  δίαμορφω� νεταί  κα� θε  φορα� ,  με  τήν  οποί�α  καθορί�ζονταί  τα
προσφερο� μενα εί�δή απο�  τα σχολίκα�  κυλίκεί�α.

15. Η παρουσί�α του εκμεταλλευτή�  στο κυλίκεί�ο τίς ω� ρες λείτουργί�ας του εί�ναί απαραί�τήτή.
Δυ� ναταί  να  επίκουρεί�τε  απο�  προ� σωπο,  το  οποί�ο  θα  πλήροί�  τίς  σχετίκε�ς  πρου2 ποθε�σείς
εργασί�ας.  Το  προ� σωπο  το  οποί�ο  θα  συνεπίκουρεί�  πρε�πεί  απαραίτή� τως  να  πλήροί�  τίς
πρου2 ποθε�σείς συ� μφωνα με τα α� ρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 καί 4), 7, 8 καί 9 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ:  26Α/9-2-2007),  "Κυ� ρωσή  του  Κω� δίκα  κατα� στασής  Δήμοσί�ων  Πολίτίκω� ν
Δίοίκήτίκω� ν Υπαλλή� λων καί Υπαλλή� λων Ν.Π.Δ.Δ. ".

16.            Η μί�σθωσή των σχολίκω� ν κυλίκεί�ων κατα�  οποίονδή� ποτε τρο� πο δεν υπα� γεταί στίς
δίατα� ξείς γία τίς εμπορίκε�ς μίσθω� σείς.

17.            Οί εκμεταλλευτε�ς  των σχολίκω� ν  κυλίκεί�ων καταβα� λλουν στίς  αρμο� δίες  Σχολίκε�ς
Επίτροπε�ς  κατ’  ε�τος  το  ποσο�  που  συμφωνή� θήκε,  σε  3  δο� σείς,  τήν  Πρω� τή  τήν  30ή
Νοεμβρί�ου, τή Δευ� τερή τήν 28ή Φεβρουαρί�ου καί τήν Τρί�τή τήν 31ή ΜαίIου.

18.            Το υ� ψος των δο� σεων θα δίαμορφω� νεταί συ� μφωνα με τον τυ� πο: U = 1/189.α.β.γ,
ο� που υ= το υ� ψος των δο� σεων, 189 οί εργα� σίμες ήμε�ρες του ε�τους, α= ή προσφορα� , β= ο
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αρίθμο� ς των φοίτω� ντων μαθήτω� ν στίς ήμερομήνί�ες που καταβα� λλονταί οί δο� σείς,  γ= οί
εργα� σίμες  ήμε�ρες  λείτουργί�ας  του  σχολεί�ου  με  αντί�στοίχή  φοί�τήσή  μαθήτω� ν  γία  τήν
περί�οδο που καλυ� πτεί ή δο� σή. Ο αρίθμο� ς των φοίτω� ντων μαθήτω� ν (β) καί οί εργα� σίμες
ήμε�ρες  γία  τήν  περί�οδο  που  καλυ� πτεί  ή  δο� σή  (γ)  βεβαίω� νονταί  κα� θε  φορα�  απο�  το
Δίευθυντή�  του σχολεί�ου. Στον αρίθμο�  αυτο�  προστί�θεταί καί ο αρίθμο� ς των σπουδαστω� ν
των Π.Ε.Κ. καί Ι.Ε.Κ. στήν περί�πτωσή που συστεγα� ζονταί σε σχολεί�α Α/θμίας καί Β/θμίας
Εκπαί�δευσής καί εξυπήρετου� νταί απο�  το κυλίκεί�ο  του σχολεί�ου.  Σε περί�πτωσή που στο
σχολίκο�  συγκρο� τήμα συστεγα� ζεταί νήπίαγωγεί�ο,  ο αρίθμο� ς  των φοίτω� ντων νήπί�ων δεν
συνυπολογί�ζεταί στον καθορίσμο�  του μίσθω� ματος.

 19.           Με  απο� φασή  τής  αρμο� δίας  Σχολίκή� ς  Επίτροπή� ς  του  σχολεί�ου  συγκροτεί�ταί  ή
Επίτροπή�  Ελε�γχου λείτουργί�ας του σχολίκου�  κυλίκεί�ου, ή οποί�α αποτελεί�ταί απο� :
α) Τον Δίευθυντή�  του σχολεί�ου ή�  το νο� μίμο αναπλήρωτή�  του.
β) Ένα με�λος του συλλο� γου γονε�ων με τον αναπλήρωτή�  του.
γ) Ένα με�λος τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς με τον αναπλήρωτή�  του.
δ) Ένα με�λος τής Μαθήτίκή� ς Κοίνο� τήτας με τον αναπλήρωτή�  του.
ε) Έναν Εκπαίδευτίκο�  του σχολεί�ου με τον αναπλήρωτή�  του.
Προ� εδρος τής παραπα� νω Επίτροπή� ς  εί�ναί  ο Δίευθυντή� ς  του σχολεί�ου ή�  ο αναπλήρωτή� ς
του,  ο  οποί�ος,  καλεί�  τα  με�λή  σε  συνεδρί�ασή  γία  τή  συζή� τήσή  δίαφο� ρων προβλήμα� των
λείτουργί�ας  του  κυλίκεί�ου.  Γία  τίς  συνεδρία� σείς  τήρου� νταί  σχετίκα�  πρακτίκα�  σε  είδίκο�
βίβλί�ο πρα� ξεων.
Έργο τής Επίτροπή� ς εί�ναί ο ε�λεγχος τής ομαλή� ς λείτουργί�ας του κυλίκεί�ου, ή δία� θεσή απο�
αυτο�  των προβλεπο� μενων καί ορίζο� μενων είδω� ν απο�  τίς ίσχυ� ουσες δίατα� ξείς, ο� πως αυτε�ς
κα� θε φορα�  ίσχυ� ουν.
Στα  σχολίκα�  συγκροτή� ματα  ή�  σε  σχολεί�α  ο� που  ε�χουμε  ε�να  κυλίκεί�ο,  αλλα�  δυ� ο  ή�
περίσσο� τερους  συλλο� γους  γονε�ων,  συλλο� γους  δίδασκο� ντων  κ.λπ.  ή  επίτροπή�  Ελε�γχου
Λείτουργί�ας του σχολίκου�  κυλίκεί�ου αποτελεί�ταί απο� :
α) Ένα Δίευθυντή�  σχολεί�ου του συγκροτή� ματος ή�  των συστεγαζο� μενων στο δίδακτή� ρίο
σχολεί�ων, ως προ� εδρο τής Επίτροπή� ς,  με τον αναπλήρωτή�  του που επίλε�γονταί απο�  τον
Προ� εδρο τής αρμο� δίας Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς.
β) Ένα με�λος του συλλο� γου γονε�ων με τον αναπλήρωτή�  του που τους προτεί�νουν ο� λοί οί
συ� λλογοί των σχολίκω� ν μονα� δων που συστεγα� ζονταί στο συγκεκρίμε�νο δίδακτή� ρίο.
γ) Ένα με�λος τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς με τον αναπλήρωτή�  του που επίλε�γονταί απο�  τον
Προ� εδρο τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς.
δ) Ένα με�λος των μαθήτίκω� ν κοίνοτή� των με τον αναπλήρωτή�  του που θα προτεί�νονταί
απο�  τίς  μαθήτίκε�ς  κοίνο� τήτες  ο� λων  των  α� λλων  σχολεί�ων  του  συγκροτή� ματος  ή�  των
συστεγαζο� μενων στο δίδακτή� ρίο σχολεί�ων.
ε)  Έναν  εκπαίδευτίκο�  με  τον  αναπλήρωτή�  του  που  θα  προτεί�νονταί  απο�  ο� λους  τους
συλλο� γους δίδασκο� ντων των α� λλων σχολίκω� ν μονα� δων.
Η  Επίτροπή�  αυτή�  συγκροτεί�ταί  με  απο� φασή  του  Προε�δρου  τής  αρμο� δίας  Σχολίκή� ς
Επίτροπή� ς του συγκροτή� ματος.
 
20.            Κα� θε  παρα� βασή  των  ο� ρων  τής  παρου� σας  θα  πίστοποίεί�ταί  απο�  τα  με�λή  τής
Επίτροπή� ς Ελε�γχου λείτουργί�ας του κυλίκεί�ου, ή οποί�α μπορεί�  να είσήγεί�ταί στή σχολίκή�
Επίτροπή�  του σχολεί�ου τήν καταγγελί�α τής συ� μβασής που ε�χεί υπογραφεί�,  γία ουσίω� δή
λο� γο, που οφεί�λεταί στον υπευ� θυνο ανα� δοχο του κυλίκεί�ου. Η Σχολίκή�  Επίτροπή�  κρί�νεί εα� ν
συντρε�χεί  ή�  ο� χί  λο� γος  καταγγελί�ας  τής  συ� μβασής  καί  αποφασί�ζεί  αναλο� γως,  αφου�
προήγουμε�νως κλήθεί� να εκφρα� σεί τίς απο� ψείς του, ο εκμεταλλευτή� ς του κυλίκεί�ου.

21.            Στήν περί�πτωσή προ� ωρής λυ� σής τής συ� μβασής δίενεργεί�ταί νε�ος δίαγωνίσμο� ς καί ή
νε�α συ� μβασή θα ίσχυ� εί με�χρί τήν 30ή Ιουνί�ου «μετα�  τή συμπλή� ρωσή των εννε�α (09) ετω� ν».
Το μί�σθωμα στον πρω� το χρο� νο τής συ� μβασής αυτή� ς θα εί�ναί μείωμε�νο κατα�  το ποσο�  που
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αντίστοίχεί�  αναλογίκα�  στο συ� νολο των ήμερω� ν (εργα� σίμων) του χρονίκου�  δίαστή� ματος
που μεσολα� βήσε απο�  1ής Ιουλί�ου, με�χρί τήν υπογραφή�  τής νε�ας συ� μβασής.

22.            Σε περί�πτωσή μεταστε�γασής με�ρους του σχολίκου�  συγκροτή� ματος με μεί�ωσή των
μαθήτω� ν  α� νω του 20% δυ� ναταί  ο  μίσθωτή� ς  του  κυλίκεί�ου  να  ζήτή� σεί  απο�  τή  Σχολίκή�
Επίτροπή�  τή  λυ� σή  τής  συ� μβασής  με  δί�μήνή  τουλα� χίστον  προείδοποί�ήσή,  οπο� τε  δεν
καταπί�πτεί ή εγγυ� ήσή υπε�ρ τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς.

23.            Η συ� μβασή υπογρα� φεταί απο�  τον Προ� εδρο τής Σχολίκή� ς  Επίτροπή� ς καί απο�  τον
υποψή� φίο που ε�χεί συγκεντρω� σεί τα περίσσο� τερα μο� ρία.

24.            Η  Σχολίκή�  Επίτροπή�  κατα�  το  χρο� νο  τής  προκή� ρυξής  υποχρεου� ταί  να  ε�χεί
εξασφαλί�σεί τίς πρου2 ποθε�σείς καταλλήλο� τήτας του χω� ρου του κυλίκεί�ου, προκείμε�νου να
εκδοθεί� ή απαραί�τήτή α� δεία λείτουργί�ας απο�  το Δή� μο συ� μφωνα με τίς κεί�μενες δίατα� ξείς.

25.    Η Σχολίκή�  Επίτροπή�  δεν επίβαρυ� νεταί με οποίαδή� ποτε ε�ξοδα προκυ� ψουν γία τήν
ε�κδοσή τής α� δείας ακο� μα καί σε περί�πτωσή μή ε�κδοσή� ς τής.

26.            Όλοί  οί  παραπα� νω  ο� ροί,  που  υποχρεωτίκα�  θα  περίλαμβα� νονταί  στίς  σχετίκε�ς
συμβα� σείς, θεωρου� νταί καί εί�ναί ουσίω� δείς, ή δε παρα� βασή καί ενο� ς μο� νο εξ αυτω� ν θα ε�χεί
σαν συνε�πεία τήν καταγγελί�α τής συ� μβασής. 

Γ)      Συγκροτεί�  τρίμελή�   επίτροπή�   δίενε�ργείας   δίαγωνίσμου�   γία  τή  μί�σθωσή   του
κυλίκεί�ου, τήν οποί�α αποτελου� ν οί παρακα� τω:
1.  Αχίλλε�ας Μεταλου� λής-Προ� εδρος τής Σχολίκή� ς Επίτροπή� ς  Β/θμίας Εκπ/σής του Δή� μου
Θε�ρμής
2. Η Δίευθυ� ντρία  του  ΓΕΛ Βασίλίκω� ν, κ .Χρυσοστομί�δου Όλγα

3. Ο Προ� εδρος του συλλο� γου γονε�ων ή�  ο εκπρο� σωπος των γονε�ων στή Σχολίκή�  Επίτροπή� ,
αν υπα� ρχεί συ� λλογος. Σε περί�πτωσή που δεν υπα� ρχεί συ� λλογος γονε�ων, στήν Επίτροπή�  δίε-
νε�ργείας του δίαγωνίσμου�  συμμετε�χεί εκπρο� σωπος του συλλο� γου δίδασκο� ντων.

Με ευθύνη του Προέδρου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής :

 Τοποθετεί�ταί  περί�λήψή  τής  προκή� ρυξής  του  δίαγωνίσμου�   στον  πί�νακα
ανακοίνω� σεων   του   σχολεί�ου,  τής  Σχολίκή� ς  Επίτροπή� ς  καί  δήμοσίευ� εταί
τουλα� χίστον μία φορα�  σε δυ� ο τοπίκε�ς εφήμερί�δες  καί αν δεν υπα� ρχουν δυ� ο σε μί�α
τοπίκή�  εφήμερί�δα.

 Σε περί�πτωσή που δεν υπα� ρχουν τοπίκε�ς  εφήμερί�δες  ή  δήμοσί�ευσή γί�νεταί  σε
τοπίκή�  εφήμερί�δα  τής πλήσίε�στερής περίοχή� ς  ο� μορου δή� μου. 

 Τα ε�ξοδα δήμοσί�ευσής βαρυ� νουν τον ανα� δοχο του κυλίκεί�ου

 Έχουν εξασφαλίστεί�  οί πρου2 ποθε�σείς καταλλήλο� τήτας  του χω� ρου του κυλίκεί�ου,
προκείμε�νου  να εκδοθεί�   ή απαραί�τήτή α� δεία λείτουργί�ας  απο�  το Δή� μο συ� μφωνα
με τίς κεί�μενες δίατα� ξείς.

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΕΤΑΛΟΥΛΗΣ

ΑΔΑ: ΩΜ5ΘΟΚΔΔ-ΣΥ2


		2022-12-14T10:31:02+0200
	Athens




