
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   
« ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ  ΠΕΛΛΑΣ» 

               (Ν.Π.Δ.Δ.) 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  

Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 11ης 
τακτικής συνεδρίασης για το έτος  
2016 

    

Αρ. απόφασης: 43/2016 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Λήψη απόφασης για την προκήρυξη 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση λειτουργίας - εκμετάλλευσης 
του κυλικείου του  ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
Στα Γιαννιτσά  σήμερα 22/11 /2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχείο Πέλλας όπου στεγάζεται το ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΕΛΛΑΣ », συνεδρίασε τακτικά στην 11η συνεδρίαση για το έτος 2016, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής ύστερα από τη με 
ημερ. 18/11/2016, πρόσκληση του Προέδρου Παπαδόπουλου 
Κωνσταντίνου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010  σε συνδυασμό με τα άρθ. 234 και 240   του  
νόμου Ν. 3463/06.   
  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο 
των 15 μελών ήταν παρόντα  8  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:  
Παρόντες      Απόντες 

Σεραΐδης  Πέτρος                      Σοιλεμέζογλου Ελένη 

Δημητρίου  Γεώργιος Χατζηηλιάδης Πέτρος 



Παπαδόπουλος  Κώστας Ανδρίτσου Ολυμπία 

Μπαχαράκης  Θωμάς Αρνάκης Τιμόθεος 

 Στεργιούλας 
Δημήτριος(αντικαταστατής του 
Επιτροπάκη  Αθανάσιου) 

Σαμόπουλος Νικόλαους 

Ευαγγέλου  Νικόλαος Σαχπατζίδης  Χρήστος 

Κετικίδης  Γεώργιος   Σοφίας  Χρήστος 

Μελλίδου  Αγγελική 
 

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα θέτει υπ’  
όψη αυτής  
α) την 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ:1003/30-5-2008 
τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 
(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016) που αφορά τη λειτουργία κυλικείων Δημόσιων 
Σχολείων.  

β) την Υγ. Διάταξη  Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013) 
γ)την  παραίτηση του προηγούμενου ενοικιαστή κ. Παντζαρτζή με  αριθ. 
πρωτ.:364/4-11-2016 
και τόνισε την ανάγκη ανάθεσης λειτουργίας - εκμετάλλευσης του 
κυλικείου για την εξυπηρέτηση των μαθητών και του προσωπικού του 
Σχολείου. Ακολουθεί συζήτηση για τον καθορισμό των όρων συμμετοχής 
στο διαγωνισμό , 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας  ,αφού έλαβε υπόψη του την κείμενη 
νομοθεσία και την εισήγηση του Προέδρου, 
 
 
 

 



α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
1. Προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό με ενσφράγιστες 
προσφορές για τη ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλλευσης του κυλικείου 
του   ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΞΟΥ  

2. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους θα 
διενεργηθεί ο διαγωνισμός  ως εξής: 

Άρθρο 1ο 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στον 2Ο όροφο του Δημαρχείου Πέλλας  

στις 23/01/2017   και ώρα  13:00  
Άρθρο 2ο 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 9 (εννέα) χρόνια, θα αρχίσει τoν 
(Ιανουάριο) του έτους 2017   και θα λήξει  την  30η Ιουνίου του έτους  
2026. 

Άρθρο 3ο 
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 
Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό 
εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 4ο 
Για τη συμμετοχή στο  διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το 

ποσό των  300 ευρώ. 
Στους  αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί  με τη 

λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει 
συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει 
συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και  θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, 
πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή  πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε  
καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 

 
Άρθρο 5ο 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η προκύπτουσα μοριοδότηση του 
κάθε ενδιαφερομένου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα 
στα σχετικά άρθρα της 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 
2646Β/25-08-2016)  

 
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. 
Το χαρτόσημο μισθώματος θα βαρύνει τον   ενοικιαστή 

Άρθρο 7ο 



Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στον ΟΑΕΕ 
και στο κυλικείο να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες 
φορολογικές διατάξεις περί ταμειακής μηχανής. 
 

Άρθρο 8ο 
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ’ οιονδήποτε  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. 

Άρθρο 10ο 
Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του 

είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα 
πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα 
συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 
26Α/9-2-2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". 

Άρθρο 11ο 
 

Περίληψη της προκήρυξης αυτής , να δημοσιευτεί σε δυο  τοπικές   
εφημερίδα του Δήμου Πέλλας, καθώς και στο διαδίκτυο μέσω της 
ιστοσελίδας του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ. 
O ανάδοχος πλειοδότης αναλαμβάνει τα έξοδα δημοσίευσης. 

 
Άρθρο 12ο 

 
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό 
είναι: 
1)Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό. 
2) 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  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. 
3) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από 



την αντίστοιχη σχολική επιτροπή,  αν υπάρχει 
4)Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα, αν υπάρχει 
5)Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
6)Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. 
7) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 
8) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 
τουλάχιστον 300 
9) Βεβαίωση παρακολούθησης σεμινάριο υγιεινής και ασφάλειας του 
Ε.Φ.Ε.Τ. 

 
3. Συγκροτείται Επιτροπή διενεργείας του πλειοδοτικού διαγωνισμού 

και αποτελείται από τους: 
1 Βουλγαράκης Χαράλαμπος  Δ/ντής του Σχολείου 
2. Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος  εκπρόσωπο της Σχολικής Επιτροπής  
3.Κιόσης   Νικόλαος Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  

του  Σχολείου  
Με αναπληρωματικά μέλη: 
 
1 Ο Υποδιευθυντής του Σχολείου  Νικέζης  Θωμάς 
2Σεραιδης  Πέτρος (Αντιπρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 
3 Μητσοπούλου  Λαμπρινή, Μέλος του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων  του  Σχολείου 
 
Το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού, αφού συνταχθεί 

Πρακτικό, θα τεθεί στην τελική κρίση  της Σχολικής Επιτροπής για την 
αποδοχή του ή όχι. 
 

4. Καθορίζει να χορηγηθεί, με υπογραφή παραλαβής, σε κάθε 
ενδιαφερόμενο αντίγραφο των 
α)υπ’ αρίθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης (Λειτουργία 

κυλικείων δημοσίων   
σχολείων), και   ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 

2646Β/25-08-2016) 
 
β) Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 
2135Β/29.08.2013) 
Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων 
εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που 
διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 



Οι όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και 
προκήρυξης. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συνολικά 
τους όρους του διαγωνισμού, 

Η   Παρούσα   απόφαση  πήρε  α.α 43/2016 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά:                                              

                                Η Σχολική Επιτροπή                                            

          Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη                                

  1) Σεραΐδης  Πέτρος                     

  2) Δημητρίου  Γεώργιος 

  3) Μελλίδου  Αγγελική 

 
Παπαδόπουλος  
Κώστας 

4) Μπαχαράκης  Θωμάς 

  
5) 

 (Στεργιούλας Δημήτριος) 
(αντικαταστατής του Επιτροπάκη  
Αθανάσιου) 

  6) Ευαγγέλου  Νικόλαος 

  7) Κετικίδης  Γεώργιος 

 


