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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α Σχολικής Επιτροπής
Αριθµός Απόφασης 1/2022
Στα Βριλήσσια σήµερα την 4η Φεβρουαρίου 2022 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , συνήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η οποία διεξήχθη µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (σύµφωνα µε
τα άρθρα 234 παρ. 1, 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010, του άρθρου
184, του ν. 4635/ 2019 και ισχύει σε συνδυασµό µε τις σχετικές της παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-32020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Α
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Βριλησσίων, κατόπιν της
υπ’ αριθµ. 1/02.02.2022 έγγραφης
πρόσκλησης του Πρόεδρου µε το εντός ηµερησίας διάταξης θέµα:
Ματαίωση διαγωνισµού και ∆ιενέργεια Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισµού
µε σφραγισµένες προσφορές χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης ,για την
εκµίσθωση του κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι τα παρόντα µέλη ήταν
περισσότερα από τα απόντα και συγκεκριµένα επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα
δέκα (10) µέλη και απόντα πέντε (5)
Τα µέλη της Α Σχολικής Επιτροπής είναι :
1. Λιακοπουλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος
2. Μπατάλας Στέφανος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
3. Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη)
ου
3. Καλογεράκη Ευαγγελία
∆/ντρια 1 ∆ηµοτικού
ου
4. Φάκη Μαρία
∆/ντρια 2 ∆ηµοτικού
5. Κοσµόπουλος Ιωάννης
∆/ντής 4ου ∆ηµοτικού
6. Γεωργόπουλος Σωτήριος
∆/ντής 6ου ∆ηµοτικού
ου
Πρ/νη 3 Νηπιαγωγείου
7. Γεωργίου Όλγα
ου
8. Πολίτου Κων/να
Πρ/νη
7 Νηπιαγωγείου
9. Τσουκαλάς Ευστάθιος
Εκπρ. Ένωσης Γονέων
10. Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα
Μέλος
Μέλος
11. Κουτσουνάδη Στεφανία
12. Παπαδόπουλος Αντώνιος
Μέλος
14. Σίµου Λαµπρινή
Μέλος
15. Ασηµακόπουλος Αδάµ
Μέλος

Απόντες :
1. Καλογεράκη Ευαγγελία
2. Γεωργίου Όλγα
3.Τσουκαλάς Ευστάθιος
4.Κακναβάτου – Γκιλάκη Ελπίδα
5.Σίµου Λαµπρινή

∆/ντρια 1ου ∆ηµοτικού
ου
Πρ/νη 3 Νηπιαγωγείου
Εκπρ. Ένωσης Γονέων
Μέλος
Μέλος

Η επικοινωνία πραγµατοποιήθηκε µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της πρακτικογράφου της Α
Σχολικής Επιτροπής Μπέλµπα Ιωάννα.

Ματαίωση διαγωνισµού και ∆ιενέργεια Επαναληπτικού Πλειοδοτικού διαγωνισµού
µε σφραγισµένες προσφορές χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης ,για την
εκµίσθωση του κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων
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Σας ενηµερώνουµε ότι λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών δεν διενεργήθη ο
∆ηµόσιος Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την µίσθωση
του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων που ήταν προγραµµατισµένος για τις
26/01/2022.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8
Κ.Υ.Α 64321/∆4/16.05.2008 (ΦΕΚ
1003/30.05.2008 τεύχος Β), σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού , αυτός
επαναλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία. Ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 της
ως άνω ΚΥΑ , η προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης της προκήρυξης επαναληπτικού
διαγωνισµού και της ηµέρας του επαναληπτικού διαγωνισµού, δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των 20 ηµερών.
Εχοντας υπ’ οψιν
1. Την υπ΄αριθµ. 13/2021 Α.∆.Σ µε Α∆Α: 6Κ6ΧΟΞΣ6-ΡΒΟ περί έγκριση προκήρυξης
ορών πλειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του
κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων.
2. Την υπ΄αριθµ. 12/2021 Α.∆.Σ µε Α∆Α:6∆ΡΑΟΞΣ6-874 περί ορισµού Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού για την εκµίσθωση κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Βριλησσίων.
3. Την µε αριθµ.πρωτ 33/01/11/2021 προκήρυξη του αρχικού δηµόσιου πλειοδοτικού
διαγωνισµού , περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε νοµίµως.
4. Το από 01/12/2021 Πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής που διενέργησε το
διαγωνισµό, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος λογω ότι δεν
προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος και προτείνεται η διενέργεια επαναληπτικού
διαγωνισµού , χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης , ο οποίος θα
επαναληφθεί µε την ίδια διαδικασία, όπως ορίσθηκε µε την υπ αριθµ. 13/2021
απόφαση του ∆.Σ
5. Το από 01/12/2021 Πρακτικό της τριµελούς Επιτροπής που διενέργησε το
διαγωνισµό, σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός κηρύχθηκε άγονος λογω
6. Το γεγονός οτι την ηµέρα του επαναληπτικού διαγωνισµού στις 26/02/2022 δεν
υπήρχε ασφαλής πρόσβαση στο χώρο λογω της µεγάλης κακοκαιρίας που έπληξε
όλο τον νοµό και το κράτος για την ασφάλεια των πολιτών την χαρακτήρισε αργία
Ο Πρόεδρος εισηγείται την µαταίωση του επαναληπτικού πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού
της 26ης Ιανουαρίου του 2022 και την προκήρυξη Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης , ως αυτοί
εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθµ 13/2021 απόφαση του ∆.Σ
Η Επιτροπή

Αποφασίζει Οµόφωνα
1.Εγκρίνει την µαταίωση

του επαναληπτικού πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού

της 26ης

Ιανουαρίου του 2022 .
2.Προκηρύσσει Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές

στις 10 Μαρτίου

2022 και ώρα 10:00 χωρίς τροποποίηση των όρων διακήρυξης , ως αυτοί εγκρίθηκαν
µε την υπ’ αριθµ 13/2021 απόφαση του ∆.Σ ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισµού για την ανάδειξη πλειοδότη µίσθωσης του κυλικείου του 3ου
∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων θα γίνει σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 64321/30.05.2008 τεύχος Β’) από την
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ορισθείσα επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού σύµφωνα µε την
Επιτροπής.

απόφαση του ∆.Σ. της Α

Σχολικής

ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Α Σχολική Επιτροπή ∆ήµου Βριλησσίων
Α.Φ.Μ. 997541061

∆OY Χολαργού

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ∆ηµ. Βερνάρδου 23 – 15235 Βριλήσσια
Τηλ. Επικοινωνίας: 2132050511-512
2.2 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στο γραφείο της ∆ιευθύντριας του 3ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Βριλησσίων, που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονίας και Κρήτης στις 10/03/2022, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα 10:00
ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά νοµικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσοµάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
3.2 ∆εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι 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 (ΦΕΚ 26 τ.Α’/9.2.07)
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό θα προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε θεωρηµένα
αντίγραφα και πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης και
θεώρησης του γνησίου της υπογραφής από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης
στον Τύπο έως και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του
συµµετέχοντος.
4.1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
4.1.1 Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόµενου (επωνυµία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο)
για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.
4.1.2 Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική
επιτροπή υπό τη µορφή βεβαίωσης, εφόσον υπάρχει.
4.1.3 Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα, εφόσον υπάρχει.
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4.1.4 Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι κατά την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
4.1.5 Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (∆εν απαιτείται για δηµοτικά
νοµικά πρόσωπα)
4.1.6 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου (∆εν απαιτείται για δηµοτικά νοµικά πρόσωπα)
4.1.7 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300 ευρώ 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.
α) Εφόσον κατατεθούν ως εγγύηση µετρητά, αυτά φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της
Σχολικής Επιτροπής
β) Εφόσον κατατεθεί εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρει τα
κατωτέρω:
Την ηµεροµηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Τη Σχολική Επιτροπή προς την οποία απευθύνεται
Τον αριθµό της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυµία, το ΑΦΜ, και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
o Τον αριθ. πρωτ. της διακήρυξης και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
o Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
o Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Σχολικής Επιτροπής διενεργεί το
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
o Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον
επί ένα µήνα µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού.
o Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
o Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη.
4.1.8 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης
άλλου κυλικείου δηµόσιου ή ιδιωτικού σχολείου.
4.1.9 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης
και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
4.1.10 Για τη συµµετοχή των δηµοτικών νοµικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά
εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 της
παραγράφου 4.1.9 και του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου. Απαιτείται, όµως, επιπλέον
αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτηµένου ατόµου να συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Τα δηµοτικά
νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών
κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
4.1.11 Οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να υπογράφονται από το ίδιο το
φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Όταν πρόκειται για δηµοτικό νοµικό πρόσωπο
θα πρέπει να υπογράφονται από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτού, να φέρουν σφραγίδα του και να
φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από αρµόδια αρχή.
4.2 Τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την οικονοµική προσφορά θα υποβάλλονται στην αρµόδια για
τη διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή µέσω της ∆ιευθύντριας του σχολείου την ηµέρα και ώρα
που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της
Σχολικής Επιτροπής. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να
τάσσει εύλογη προθεσµία για την προσκόµιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι
απαραίτητα για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό πλην της χρηµατικής εγγύησης ή της εγγυητικής
επιστολής, τα οποία κατατίθενται µαζί µε την προσφορά.
4.2.1 Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού, αυτός επαναλαµβάνεται µε την ίδια διαδικασία.
4.2.2 Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισµού, γίνεται απευθείας ανάθεση του
κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόµιµες προϋποθέσεις, αφού υποβάλει τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση µη ύπαρξης ενδιαφεροµένων για
o
o
o
o
o
o
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4.2.3
4.2.4

4.2.5

4.2.6

απευθείας ανάθεση, µπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτοµα του σχολικού περιβάλλοντος,
πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι
όροι της απευθείας ανάθεσης δεν µ
δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 11 της
παρούσας απόφασης.
Το άτοµο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για
οποιονδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκµετάλλευση του κυλικείου µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία της σύµβασής του. Στον καθαριστή που έχει αναλάβει την εκµετάλλευση του
κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους µε τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει
να εµποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.
Η προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή
επαναληπτικού διαγωνισµού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή 20 ηµερών
αντίστοιχα.
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόµενους ορίζεται στα 4,00 ευρώ ανά µαθητή
ετησίως (189 εργάσιµες ηµέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού
διαγωνισµού πλειοδοσίας.
Εάν το σχολείο, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, έχει αριθµό µαθητών µικρότερο των 250, η
Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό της προσφοράς να το µειώνει µέχρι 50%.
Τα ανωτέρω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση των Υπουργών ΥΠΕΠΘ και
Εσωτερικών.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται ως κάτωθι:
Υποβάλλεται ένας ΚΥΡΙΩΣ φάκελος (µία οντότητα συσκευασίας) καλά σφραγισµένος, ο οποίος θα φέρει
τις εξής ενδείξεις:
Α) Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
Β) Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, ως αναφέρεται στην προκήρυξη.
Γ) Τον αριθµό πρωτοκόλλου της προκήρυξης.
∆) Την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συµµετέχοντος (επωνυµία, ΑΦΜ, ταχ. ∆/νση, τηλέφωνα
επικοινωνίας κλπ.)
Και περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισµένους φακέλους («υποφακέλους»), οι οποίοι θα
φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1. Επιµέρους φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, τα οποία
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας, καθώς και την εγγυητική επιστολή
συµµετοχής εις απλούν.
2. Επιµέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Έγγραφη οικονοµική προσφορά που αναγράφει το προσφερόµενο ποσό ολογράφως και
αριθµητικώς σε ευρώ για κάθε µαθητή, σε κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η οικονοµική προσφορά
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Επίσης
πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον ενδιαφερόµενο και να αναγράφει ολογράφως το
ονοµατεπώνυµό του. 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
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Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη χωρίς καµία περαιτέρω παράταση. Αρχίζει από
14/03/2022 και λήγει 30/06/2031. Κατά το µήνα Ιούνιο του χρόνου που λήγει η ισχύουσα σύµβαση η
Σχολική Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισµό για την εκµετάλλευση του κυλικείου του σχολείου.
Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύµβασης διενεργείται νέος διαγωνισµός και η νέα σύµβαση
θα ισχύει µέχρι την 30η Ιουνίου µετά τη συµπλήρωση της εννεατίας . Το µίσθωµα στον πρώτο χρόνο της
σύµβασης αυτής θα είναι µειωµένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ηµερών
(εργάσιµων) του χρονικού διαστήµατος που µεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, µέχρι την υπογραφή της νέας
σύµβασης.
Σε περίπτωση µεταστέγασης µέρους του σχολικού συγκροτήµατος µε µείωση των µαθητών άνω
του 20% δύναται ο µισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύµβασης
µε δίµηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
`Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής κάποιου σε
αυτόν υποβάλλεται στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή διαγωνισµού
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρµόδια για
την κατακύρωση του διαγωνισµού, προκειµένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή
της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δε
γίνονται δεκτές.
Της ένστασης κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό, λαµβάνει γνώση υποχρεωτικά µε τη
φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
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.
Το ύψος των δόσεων θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον τύπο: U=1/189.α.β.γ, όπου u= το ύψος
των δόσεων, 189 οι εργάσιµες ηµέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών
στις ηµεροµηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιµες ηµέρες λειτουργίας του σχολείου µε
αντίστοιχη φοίτηση µαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών
(β) και οι εργάσιµες ηµέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το
∆ιευθυντή του σχολείου.
Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του κάθε σχολείου αποτελούν έσοδο της αρµόδιας
σχολικής επιτροπής και θα διατίθενται για την κάλυψη ή συµπλήρωση των δαπανών λειτουργίας του
σχολείου.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

8.6

Απαγορεύεται η υπεκµίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτοµο
Είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ταµειακής µηχανής
Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αναδόχου στον ΟΑΕΕ
Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας από το ∆ήµο
Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δε διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης
σεµιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων του Ε.Φ.Ε.Τ. υποχρεούται να το παρακολουθήσει
προσκοµίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή µετά την υπογραφή της συµβάσεως
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος.
Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆Υ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31.8.2006 τ.Β’) απόφαση του
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αρµόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά,
µε την οποία καθορίζονται τα προσφερόµενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
8.7 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.
8.8 Η µίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις
εµπορικές µισθώσεις.
8.9 Θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου
και του ∆/ντή του σχολείου
8.10 Είναι υποχρεωµένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
8.11 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.
8.12 Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και µόνο όρου από το µισθωτή θα έχει
ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
10.1 Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε συνάρτηση µε:
α) την τιµή της προσφοράς
β) Την προϋπηρεσία σε µίσθωση σχολικού κυλικείου
γ) Την πολυτεκνική ιδιότητα, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
10.2 Η µοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:
Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί 2 ώστε να προκύψει το σύνολο των µορίων.
Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) µόριο. Το
σύνολο των µορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται µόρια πέντε (05).
Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθµό µορίων είναι δύο ή περισσότεροι, η Επιτροπή τους
ζητάει να προσκοµίσουν την επόµενη εργάσιµη ηµέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία
αυτή µπορεί να επαναλαµβάνεται κάθε επόµενη εργάσιµη ηµέρα µέχρι να υπάρξει ένας µε τον
υψηλότερο αριθµό µορίων.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή στον τόπο και το χρόνο που ορίζεται
στο άρθρο 2 της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ώρας λήξης, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης
των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά, απαγορεύεται δε για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή
µεταγενέστερης προσφοράς εκτός εάν η επίδοση των προσφορών άρχισε πριν την ώρα λήξης και
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια.
Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, αριθµούνται και µονογράφονται από την αρµόδια
Επιτροπή και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και
αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά τα έγγραφα που κατατέθηκαν.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι στην
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. Η επιτροπή ελέγχει τα
δικαιολογητικά και αποφασίζει γι’ αυτούς που τυχόν αποκλείονται από το διαγωνισµό.
Κατόπιν η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει τους τυχόν
αποκλειόµενους από το διαγωνισµό και τους λόγους αποκλεισµού τους και τους καλεί να παραλάβουν το
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς και την εγγύηση συµµετοχής.
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Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζοµένων, γίνεται η
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών βάσει των οποίων θα προκύψει ο πλειοδότης.
Προσφορές αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτιµήσεως ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου ή δεν είναι
σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού καταχωρεί σε πρακτικό τις οικονοµικές προσφορές και
γνωµοδοτεί προς τη Σχολική Επιτροπή για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την
εκµίσθωση του κυλικείου του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Βριλησσίων.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
Ο έλεγχος της οµαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόµενων και
οριζόµενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν υλοποιείται από την
προβλεπόµενη επιτροπή του ∆Σ της Σχολικής Επιτροπής.
Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου
λειτουργίας του κυλικείου, η οποία µπορεί να εισηγείται τη Σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία
της σύµβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του
κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύµβασης και
αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουµένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του ο εκµεταλλευτής του
κυλικείου.
ΑΡΘΡΟ

13ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

-

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από τη Σχολική Επιτροπή µε σχετική απόφασή της. Η
Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το διαγωνισµό, εφόσον κρίνει τις προσφορές
απαράδεκτες ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο.
Η σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από τον υποψήφιο
πλειοδότη που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα µόρια, εφόσον προσκοµίσει την προβλεπόµενη
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος (πλειοδότης) υποχρεούται να καταβάλει συµπληρωµατικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική
επιστολή που να καλύπτει συνολικά του 20% του ετήσιου µισθώµατος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη 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.
α) Εφόσον κατατεθούν ως εγγύηση µετρητά, αυτά φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής
β) Εφόσον κατατεθεί εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναφέρει τα κατωτέρω:
o
o
o
o
o
o

Την ηµεροµηνία έκδοσης
Τον εκδότη
Τη Σχολική Επιτροπή προς την οποία απευθύνεται
Τον αριθµό της εγγύησης
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
Την πλήρη επωνυµία, το ΑΦΜ, και τη διεύθυνση του πλειοδότη υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
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o Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως.
o Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Σχολικής Επιτροπής που συνάπτει τη
σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
o Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία είναι η ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης.
o Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας προς την οποία απευθύνεται. Το σχετικό αίτηµα
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισµού τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου,
σε εµφανές µέρος µπροστά στην είσοδο του σχολείου, σε πολυσύχναστους χώρους της περιοχής
(πλατείες κλπ) και δηµοσιεύεται τουλάχιστον µία φορά σε δύο τοπικές εφηµερίδες και αν δεν υπάρχουν
δύο σε µία τοπική εφηµερίδα.
Λόγω του ότι στο ∆ήµο µας δεν εκδίδονται τοπικές εφηµερίδες ούτε ηµερήσιες ούτε εβδοµαδιαίες η
δηµοσίευση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3548/07, ήτοι σε µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία
τοπική εφηµερίδα του Νοµού.
Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον πλειοδότη.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 1 /2022

Αφού δεν υπήρχε

άλλο θέµα

για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της

συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Λιακόπουλος Κωνσταντίνος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Μπατάλας Στέφανος

Γεροντάκη Κωνσταντίνα(Νάντη)
Φακή Μαρία
Κοσµόπουλος Ιωάννης
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Πολίτου Κωνσταντίνα
Κουτσουνάδη Στεφανία
Παπαδόπουλος Αντώνιος
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Ασηµακόπουλος Αδάµ
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