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Α Π Ο  Π Α  Κ Α   Π Ρ Α Θ Σ Η Θ Ο Τ 
 

Ρεο απφ 24-5-2018 Σαθηηθήο  πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 ηνπ ΛΞΓΓ ΄΄ Πρνιηθή Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο  Γήκνπ Οφδνπ ΄΄ 

Α.Γ.Α. :  
Αξηζ. Ξξαθηηθνχ: 5/24-5-2018           Αξηζ. Απφθαζεο: 28/24 -5-2018 
  
Πηε Οφδν ζήκεξα 24-5-2018 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 18:30 ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 
ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γεκαξρηαθνχ Κεγάξνπ Οφδνπ , ζπλήιζε ζε Ραθηηθή Γεκφζηα 
Ππλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ  Ππκβνχιην  ηνπ ΛΞΓΓ  κε  ηελ  επσλπκία ΄΄ Πρνιηθή Δπηηξνπή 
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Οφδνπ΄΄ χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 126/18.5.2018 πξφζθιεζε ηεο 
Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 & 240 ηνπ Λ.3463/2006 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 γηα ιήςε απφθαζεο επί 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο . 
 
ΠΑΡΟΛΣΔ: 

ΣΑΘΣΗΘΑ ΚΔΙΖ 

1.  ΑΡΠΗΓΖ ΔΙΞΗΓΑ ( ΞΟΝΔΓΟΝΠ ) 

2.  ΘΑΙΑΘΔΛΝΠ ΠΑΒΒΑΠ 

3.  ΞΑΞΑΠΑΒΒΑΠ ΠΡΑΚΑΡΗΝΠ 

4.  ΘΝΘΘΝΛΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

5.  ΞΔΟΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο  – αλαπιεξψλνληαο ην ηαθηηθφ κέινο     
     θα ΘΑΟΑΚΑΟΗΝ ΓΗΩΡΑ φπσο  πξνβιέπεηαη)  

6.  ΦΗΟΝΓΙΑΛΖΠ ΚΝΠΣΝΠ   

7.  ΞΑΙΩΛΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

8.  ΘΑΒΑΙΙΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

9.  ΡΠΗΚΞΝΟΖ ΘΔΝΓΩΟΑ 

 
ΑΠΟΛΣΔ: 

1.  ΞΑΙΙΑΠ ΑΓΑΞΖΡΝΠ (δηθαηνινγεκέλνο) 

2.  ΚΑΛΩΙΑΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ (δηθαηνινγεκέλνο) 

3.  ΚΝΡΑΦΖΠ ΓΖΚΝΠ (δηθαηνινγεκέλνο) 

4.  ΚΞΔΙΗΓΟΑΓΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ (δηθαηνινγεκέλνο) 

5.  ΓΔΩΟΓΗΝ ΣΟΗΠΡΗΛΑ (δηθαηνινγεκέλε) 

6.  ΘΝΟΘΗΓΑΠ ΚΗΣΑΖΙ (δηθαηνινγεκέλνο) 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 
Ξξνέδξνπ ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ην Πψκα, νξίζζεθε Γξακκαηέαο ε ππάιιεινο ηνπ 
Γήκνπ Οφδνπ θα Γνληά Δηξήλε . 
Ξαξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ ε θα Θαξαγηαλλίδνπ Πνθία & ν θ Ξαπαζηδέξεο Ππχξνο , κε 
δηθαίσκα ςήθνπ ζε ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρα ηε ζρνιηθή ηνπο 
κνλάδα.  
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, θαζφζνλ επί δεθαπέληε (15) ηαθηηθψλ κειψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο  Β/ζκηαο θπ/ζεο Γήκνπ Οφδνπ 
παξίζηαληαη νη ελλέα (9) , άξρηζε ε Ππλεδξίαζε ηνπ Πψκαηνο . 
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Θ Δ Κ Α 2o : Έγθξηζε δηελέξγεηαο δεκόζηνπ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη  
θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο  γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ζρνιηθώλ θπιηθείσλ:  
α) ΓΔΙ νξσλήο & β) 7νπ Γπκλαζίνπ Ρόδνπ  . 
Ζ Ξξφεδξνο ηνπ ΛΞΓΓ θα Αηζίδε Διπίδα εηζεγνχκελε ην ζέκα έζεζε ππφςε ηνπ  
Πψκαηνο ηελ ππ΄αξηζ. 118/18.5.2018 εηζήγεζε ε νπνία έρεη σο  εμήο:   
 
           Έρνληαο  ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξ.64321/Γ4/16-05-2008 Θ..Α. (ΦΔΘ 1003 Β) ησλ πνπξγψλ    
Δζσηεξηθψλ θαη ΞΔΞΘ πεξί: «Ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξ. 111526/Γ4/10-09-2010    
Θ..Α.(ΦΔΘ 1541 Β) ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη ΞΔΞΘ θαη αληηθαηαζηάζεθε   
ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ ππ΄αξηζ.Φ2/1553/129578/Γ1/04.8.2016 ΘΑ (ΦΔΘ    
2646/η.Β/25.8.2016 ) θαη φπσο ηζρχεη.  

       2. Ρελ απφ  01/07/2009 ππνγξαθείζα εμαεηή ζχκβαζε κίζζσζεο θπιηθείνπ ηνπ ΓΔΙ  
           Πνξσλήο Οφδνπ κεηαμχ ηεο ζπγρσλεπζείζαο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΓΔΙ Πνξσλήο  
           Οφδνπ θαη ηνπ αλαδφρνπ εθκεηαιιεπηή ηνπ θπιηθείνπ θ. Κηθξνκαλψιε Ληθνιάνπ ηνπ  
           Πηεθάλνπ θαη κε εκεξνκελία ιήμεσο 30-6-2015, κεηά ηεο ηξηεηνχο παξάηαζεο απηήο  
           θαη  κε εκεξνκελία ιήμεσο ηελ 30-06-2018.  
       3. Ρελ απφ 26-7-2012 εμαεηή ππνγξαθείζα ζχκβαζε κίζζσζεο θπιηθείνπ ηνπ  

    Πρνιηθνχ Ππγθξνηήκαηνο «7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ» κεηαμχ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο  
    Β/ζκηαο εθπ/ζεο  Γήκνπ Οφδνπ θαη ηεο αλαδφρνπ εθκεηαιιεχηξηαο θαο Θαπέιινπ  
    Αλαζηαζίαο ηνπ  Πππξίδσλνο  θαη κε εκεξνκελία ιήμεσο 30-6-2018 .  

       4. Ρν ππ΄αξηζ. 95/19.4.2018 έγγξαθν ηνπ ΛΞΓΓ πεξί «Ξξφζθιεζε θαηάζεζεο αίηεζεο 
παξάηαζεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ» ζηελ 
θα Θαπέιινπ Αλαζηαζία. 

       5. Ρελ ππ΄αξηζ. 98/20.4.2018 αίηεζε παξαίηεζεο ηεο θαο Θαπέιινπ Αλαζηαζίαο απφ ην  
            δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ηεο.     
       6. Ρελ αλαγθαηφηεηα ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πρνιείσλ. 

 
ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ 

 
Α. Ρελ έγθξηζε πξνθήξπμεο δεκφζηνπ πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο  
    πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε πιεηνδφηε κίζζσζεο ησλ θπιηθείσλ :  
    α) ΓΔΙ Πνξσλήο & β) 7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ .  
 

Β. Ρνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπ πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ φπσο  παξαθάησ :  

« Πξνθήξπμε Γεκόζηνπ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ  
   Θπιηθείσλ :  α) ΓΔΙ νξσλήο & β) 7νπ Γπκλαζίνπ Ρόδνπ  . 

     

Ζ Ξξφεδξνο ηνπ ΛΞΓΓ  κε ηελ επσλπκία «Πρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο      
Γήκνπ Οφδνπ» 

               Έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87Α ) γηα ηε ζχζηαζε 
ζπγρψλεπζε Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 240 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη 243 ηνπ 
Λ.3463/2006 ΘΓΘ. 

3. Ρελ ππ΄αξ.8440/2011 (ΦΔΘ 318/25-2-2011 Ρ. Β΄) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηνλ 
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θαζνξηζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαη ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζεκάησλ ηνπο ,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη. 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξ.64321/Γ4/16-05-2008 Θ..Α. (ΦΔΘ 1003 Β) ησλ πνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ θαη ΞΔΞΘ πεξί: «Ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄ αξ. 111526/Γ4/10-09-2010 Θ..Α.(ΦΔΘ 
1541 Β) ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη ΞΔΞΘ. θαη αληηθαηαζηάζεθε ζηελ 
ζπλέρεηα κε ηελ ππ΄αξηζ.Φ2/1553/129578/Γ1/04.8.2016 ΘΑ (ΦΔΘ  
2646/η.Β/25.8.2016 ). 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112 η. Α΄) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο 

6. Ρελ ππ΄αξ. 2/71762/2-6-2011 (ΦΔΘ 1414/η.β./16-6-2011) Ξξάμε ζπγρψλεπζεο 
Πρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Οφδνπ. 

7.  Ρελ κε αξηζ. 167/13.3.2017 ( ΑΓΑ : ΩΕΝΠΩ1Ο-Ζ33 ) Απφθαζε ηνπ  Γεκνηηθνχ  
 Ππκβνπιίνπ Οφδνπ  πεξί νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  Ππκβνπιίνπ ηνπ   
 ΛΞΓΓ  κε ηελ Δπσλπκία Πρνιηθή επηηξνπή Β/ζκηαο εθπ/ζεο Γήκνπ Οφδνπ, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηελ ππ΄αξηζ. 340/26.4.2017 (ΑΓΑ: 73Ω8Ω1Ο-
163) θαη φπσο ηζρχεη . 

8. Ρελ κε αξηζ. 14/4.5.2017 Απφθαζε Γ.Π ηνπ ΛΞΓΓ πεξί ΄΄ Ππγθξφηεζε ζε Πψκα     
     ηνπ  Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ΄΄φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη.   
9. Ρν γεγνλφο ηεο ιήμεο ηελ 30.6.2018 ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θπιηθείνπ ηνπ ΓΔΙ Πνξσλήο κε κηζζσηή ηνλ θ.  Κηθξνκαλψιε Ληθφιαν.   
10. Ρν γεγνλφο ηεο ιήμεο ηελ 30.6.2018 ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

θπιηθείνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ κε κηζζψηξηα ηελ θα Θαπέιινπ Αλαζηαζία .   
 

Πξνθεξύζζεη: 
 

Αλνηθηό δεκόζην πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο , 
γηα ηελ αλάδεημε κηζζσηή  ησλ θπιηθείσλ: α) ΓΔΙ νξσλήο & β) 7νπ  
Γπκλαζίνπ Ρόδνπ , κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 
ΑΡΘΡΟ 1.  

Σόπνο θαη ρξόλνο δηαγσληζκνύ 
 

       Δπεηδή ε πξνζεζκία κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο εκέξαο ηνπ  
       αξρηθνχ ή  επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 30 εκεξψλ ή  
       ησλ 20 εκεξψλ αληίζηνηρα (παξ. 10  ηεο ππ΄αξ.64321/Γ4/16-05-2008 Θ..Α.) πξνηείλσ  
       ν δηαγσληζκφο θαη ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ελ ιφγσ  
       ζρνιηθψλ θπιηθείσλ  λα πξαγκαηνπνηεζεί  ηελ 26-6-2018, εκέξα Σξίηε  θαη ώξα :  
       α) 10:00 γηα ην ΓΔΙ νξσλήο  & β) 11:00 γηα ην 7ν Γπκλάζην Ρόδνπ ζηα γξαθεία  
       ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Οφδνπ , ζηελ  Λέα  Αγνξά – 1νο φξνθνο-  
       Γξαθείν 26 , δεκφζηα ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ Δπηηξνπψλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Όζνη ζα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ 
γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνζθνξψλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ  ζηνλ δηαγσληζκφ.  
 
Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηηο Δπηηξνπέο κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο 
εθπξφζεζκεο.  
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ΑΡΘΡΟ 2.  
Τπνινγηζκόο κνξηνδόηεζεο - ηξόπνο επηινγήο κηζζσηή θαη αλάζεζεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ. 
 
     Ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 
 
α ) Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο, 
β ) Ζ πξνυπεξεζία ζε κίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, 
γ ) Ζ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ηνπ ηδίνπ ε θαη πξνεξρφκελνπ απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα, 

        δ ) Ζ κνλνγνλεηθή ηδηφηεηα , 
        ε ) Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ ΔΦΔΡ. 
 

Ρελ εθκεηάιιεπζε ζα αλαιάβεη απηφο πνπ ζα ζπγθεληξψλεη ηε κεγαιχηεξε 
κνξηνδφηεζε ησλ α, β, γ, δ θαη ε αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, πνπ ζα γίλεη σο εμήο:  
 
Θάζε πξνζθνξά ζε επξψ πνιιαπιαζηάδεηαη επί δχν (2) 
Θάζε ρξφλνο πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη σο έλα (1) 
κφξην. Ρν ζχλνιν ησλ κνξίσλ ιφγσ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα  
νθηψ (8).  
Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη κφξηα σο αθνινχζσο : 
- Ξνιχηεθλνο ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ :  πέληε (5) κφξηα 
- πνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ πξνεξρφκελνο απφ πνιπηεθληθή νηθνγέλεηα :  
  ηξία ( 3 ) κφξηα 
Κνλνγνλε̈ηθή ηδηφηεηα : ηέζζεξα ( 4 ) κφξηα  
Ξηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ ΔΦΔΡ ππνςήθηνο εθκεηαιιεπηήο θπιηθείνπ: επί πιένλ (1) κφξην 
Ξηζηνπνηεκέλνο είηε κέζσ ΔΝΞΞΔΞ είηε κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζρεκάησλ ( ΔΠΓ ): δχν 
(2) κφξηα. 
Πηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ  κνξίσλ είλαη δχν ή πεξηζζφηεξνη ε 
Δπηηξνπή ηνπο δεηάεη λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα λέα έγγξαθε 
πξνζθνξά. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα επαλαιακβάλεηαη θάζε επφκελε εξγάζηκε 
εκέξα κέρξη λα ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό έρνπλ: 

 
α)  Φπζηθά πξφζσπα θαζψο θαη δεκνηηθά λνκηθά πξφζσπα. 
β) Ξνιίηεο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γλψζηεο ηεο Διιεληθήο 
γιψζζαο. Ρν επίπεδν γισζζνκάζεηάο ηνπο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ην δηαγσληζκνχ. 
 
Γελ γίλνληαη δεθηνί ζηνλ δηαγσληζκφ:   
α) Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Λ.Ξ.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε. 
β) Ππληαμηνχρνη. 
γ) Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην Γεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, (παξ.1,2,3, θαη 
4), 5,7,8 θαη 9 ηνπ Λ. 3528/2007 ( ΦΔΘ 26 Ρ.Α΄/9-2-2007 ) 
δ) Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Πρνιείνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο  

 
Ρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζην δηαγσληζκφ είλαη :  
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Α. Γηθαηνινγεηηθά επί πνηλή απνθιεηζκνύ : 
α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδνκέλνπ. 
β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν πνζφ ζε επξψ 
εηεζίσο γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ζα ηνπνζεηείηαη ζε μερσξηζηφ απφ ηα άιια 
δηθαηνινγεηηθά θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν.  
Ρν ειάρηζην πνζφ πξνζθνξάο απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο νξίδεηαη ζηα ηέζζεξα (4) 
επξώ αλά καζεηή εηεζίσο.  
Ζ πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ρσξίο μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. Ρπρφλ δηφξζσζε κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. Ζ Δπηηξνπή 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηνλ έιεγρν, αθνχ θαζαξνγξάςεη ηε δηφξζσζε, ηε 
κνλνγξάθεη θαη ηε ζθξαγίδεη. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή 
δηνξζψζεηο, νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηε θξίζε ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 
γ) Ξηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο & αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο. 
δ) Ξηζηνπνηεηηθφ Δηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο 
ε) Ξηζηνπνηεηηθφ Ξνηληθνχ Κεηξψνπ 
δ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζό εγγύεζεο ηξαθνζίσλ επξώ  
(300 €) ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθηόο ησλ 
ππνςεθίσλ, ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξώζεθε ε παξαρώξεζε ησλ θπιηθείσλ, νη 
νπνίνη πξέπεη λα θαηαβάινπλ ζπκπιεξσκαηηθά αληίζηνηρν πνζό ή εγγπεηηθή 
επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ζπλνιηθά ην 20 % ηνπ εηήζηνπ κηζζώκαηνο  σο 
εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Σν πνζό απηό  ή ε εγγπεηηθή 
επηζηνιή παξαθξαηείηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο άηνθα, πιελ ηεο πεξηπηώζεσο θαηαγγειίαο ή πξνώξνπ ιήμεο 
ησλ ζπκβάζεσλ, νπόηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο. 
ε) Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΔΦΔΡ (κε πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ 
δηαγσληζκό αιιά απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε ηνπ από ηνλ ηειηθό αλάδνρν 
εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο  
ζύκβαζεο – Δγθύθιηνο αξ. πξση. 4879/12.4.2017 Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ αλαθνξηθά κε ΄΄ Οδεγίεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 
14708/2007΄΄).   
ζ) πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη δελ είλαη αλάδνρνη 
εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ζρνιείνπ . 
η) Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν ρσξίο λα 
κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εηδηθόηεξα :  

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο  
 Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα 
 Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο  
     Απνρέηεπζεο  Ρόδνπ ( ΓΔΤΑΡ ) . 

 Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζηα ΛΠΓΓ , ρνιηθή  Δπηηξνπή Α/ζκηαο &              
     Β/ζκηαο εθπ/ζεο Γήκνπ Ρόδνπ. (ηπρόλ νθεηιέο από πξνεγνύκελε  
     ζύκβαζε κίζζσζεο ρνιηθνύ θπιηθείνπ)  

 
         Β. Γηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε : 

α) Ξηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ απφ ηελ αληίζηνηρε  
    Πρνιηθή Δπηηξνπή. 
β) Ξηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 
γ) Ξηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα γνλέα  
    κνλνγνλε̈ηθήο νηθνγέλεηαο . 
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Γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απαηηνχληαη φια ηα 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Δηζαγγειίαο, ηεο ππεχζπλεο δήισζεο 
ηνπ Λ. 1599/86 θαη ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ. Απαηηείηαη φκσο, επηπιένλ 
απνδεηθηηθφ έγγξαθν ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκφ αηφκνπ. 
Ρα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
ιεηηνπξγίαο ζρνιηθψλ θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο.  
Ρα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ 
Δπηηξνπέο  κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ Λέα Αγνξά - 1νο 
φξνθνο- Γξαθείν 26 – 85100 Οφδνο , φπνπ θαη ζα πξσηνθνιινχληαη. 
 

ΑΡΘΡΟ 5. 
Τπνβνιή ελζηάζεσλ – αληηπξνζθνξώλ. 

 
α) Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 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. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη 
ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηε Πρνιηθή Δπηηξνπή πνπ είλαη 
αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ηειηθά γηα 
ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. 
β) Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο 
πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δε γίλνληαη δεθηέο. 
γ) Ρεο έλζηαζεο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο θάπνηνπ ζην δηαγσληζκφ, ιακβάλεη γλψζε 
ππνρξεσηηθά κε ηελ θξνληίδα ηεο Δπηηξνπήο απηφο, θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. 
δ) Αληηπξνζθνξέο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο . Πε πεξίπησζε 
ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο . 

 
ΑΡΘΡΟ 6. 

Γηάξθεηα κίζζσζεο. 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ελλέα (9) ρξφληα. Αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο  θαη ιήγεη ηελ  30-06-2027 . 
 

ΑΡΘΡΟ 7. 
Θαηαβνιή κηζζώκαηνο. 

 
Ζ εηήζηα θαηαβνιή ηνπ κηζζψκαηνο ζα γίλεηαη ζην Ρακείν ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Οφδνπ ζε ηξεηο (3) δφζεηο.  Ζ πξψηε δφζε ζηηο 
30 Λνεκβξίνπ , ε δεχηεξε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ε Ρξίηε ζηηο 31 Κάηνπ. Ρν χςνο ησλ 
δφζεσλ ζα δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:   π= 1/189 ∙ α ∙β ∙ γ  
 Όπνπ: π είλαη ην χςνο ησλ δφζεσλ, 189 νη εξγάζηκεο εκέξεο ηνπ έηνπο, α  είλαη ε 
πξνζθνξά, β είλαη ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ 
θαηαβάιινληαη νη δφζεηο, γ είλαη νη εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ κε 
αληίζηνηρε θνίηεζε καζεηψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ε δφζε. 
Ν αξηζκφο ησλ θνηηψλησλ καζεηψλ (β) θαη νη εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ 
θαιχπηεη ε δφζε (γ) βεβαηψλνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Πρνιείνπ. Πηνλ 
αξηζκφ απηφ πξνζηίζεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ άιισλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 
ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπζηεγαζηνχλ θαη ζα εμππεξεηνχληαη απφ ην θπιηθείν. Νη 
εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο 
(ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο) ηεο Πρνιηθήο Κνλάδαο θαη ζεσξνχληαη 189 εξγάζηκεο εκέξεο.  
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       Πηα Πρνιεία ηεο Β/ζκηαο εθπ/ζεο γηα ηελ πεξίνδν απφ ηελ έλαξμε ησλ πξναγσγηθψλ    
       εμεηάζεσλ κέρξη ηελ ιήμε ηνπο ζα θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ηνπ κηζζψκαηνο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8. 

Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ θπιηθείσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη: 
 
α) Απαγνξεχεηαη ε ππεθκίζζσζε ή ε θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν νιηθή ή κεξηθή 
παξαρψξεζή ηνπ θπιηθείνπ ζε άιιν άηνκν. Ζ παξνπζία ηνπο ζην θπιηθείν ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο είλαη απαξαίηεηε. Γχλαηαη φκσο λα επηθνπξνχληαη απφ πξφζσπν, ην νπνίν 
ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. Ρν πξφζσπν ην νπνίν ζα ζπλεπηθνπξεί 
πξέπεη απαξαηηήησο λα πιήξε ηηο πξνυπνζέζεηο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 , 7 , 8 θαη 9 
ηνπ Λ 3528/2007 (ΦΔΘ 26Α/2007). Πε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηνπλ βεβαίσζε 
παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Ρ. 
ππνρξενχληαη λα ην παξαθνινπζήζνπλ πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε 
Πρνιηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ . 
β) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ρξεζηκνπνίεζε Ρακεηαθήο Κεραλήο   
γ) Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ζην Ν.Α.Δ.Δ.  
δ) Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο αδείαο απφ ηνλ νηθείν 
ΝΡΑ κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 
ελφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ΘΑ ΓΗΑΓΞ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  
(ΦΔΘ 2135/29.8.2013 ηεχρνο Β) φπσο απηή ηζρχεη . Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ 
ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θπιηθείνπ.  
ε) Θα πξέπεη λα ηεξνχλ απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ 
αξηζ. 1γ/Γ.Ξ./νηθ.81025 (ΦΔΘ 2135/29-08-2013, η. Β΄) Απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
πνπξγνχ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά, 
κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία. 
ζη) Θα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηελ Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε αξ.3/2012/30-08-2012 ε νπνία 
αλαδηαηππψζεθε κε ηελ Α4-458/14.09.2012 (ΦΔΘ 2552/20.09.2012 η. Β΄) ζρεηηθά κε 
ηνλ θαζνξηζκφ αλψηαησλ ηηκψλ ζηα πξνζθεξφκελα είδε. 
δ) Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 
ηνπ  θπιηθείνπ θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ Πρνιείνπ.         
ε) Δίλαη ππνρξεσκέλνη λα θαζαξίδνπλ ηνλ αχιεην ρψξν γχξσ απφ ην θπιηθείν απφ 
ζπζθεπαζίεο  θαη πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε απηφ. 
ζ) Πε πεξίπησζε πνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ αλαιάβεη ε θαζαξίζηξηα ηνπ 
ζρνιείνπ, απαγνξεχεηαη λα θαζαξίδεη ηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. Ν θαζαξηζκφο ζα γίλεηαη κεηά ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 
θπιηθείνπ.         

ΑΡΘΡΟ 9. 
Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα: 

 
α) Λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, εθφζνλ θξίλεη φηη νη πξνζθνξέο είλαη 
απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θξίλεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ σο 
αζχκθνξν.  
β) Λα επηβαξχλεη κε ηηο δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο  
δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο εμ νινθιήξνπ ζε απηφλ ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί νξηζηηθά ε δεκνπξαζία.  
Οη απνδείμεηο θαη ηηκνιόγηα θαηαβνιήο ησλ ηειώλ απηώλ πξνζθνκίδνληαη 
απαξαίηεηα  ζαλ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηνλ θαηαξηηζκό θαη ππνγξαθή ηεο 
ζύκβαζεο εθκίζζσζεο ηνπ θπιηθείνπ. 
γ) Λα θαηαγγείιεη ηελ ζχκβαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ ζα παξαηεξεζεί ή ζα 
δηαπηζησζεί απφ ηελ εηδηθή επηηξνπή ειέγρνπ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ. 
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δ) Λα ζπγθξνηήζεη Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, ε 
νπνία ζα απνηειείηαη απφ: 
 
1. Ρν Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ. 
2. Έλα κέινο ηνπ Ππιιφγνπ Γνλέσλ - Θεδεκφλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
3. Έλα κέινο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 
4. Έλα κέινο ηεο Καζεηηθήο Θνηλφηεηαο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
5. Έλαλ Δθπαηδεπηηθφ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, ε δηάζεζε 
απφ απηφ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαη νξηδφκελσλ εηδψλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο  φπσο 
απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 . 
Άιινη όξνη 

      
 α) Ζ κίζζσζε ηνπ ζρνιηθνχ θπιηθείνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ ππάγεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο  γηα ηηο εκπνξηθέο κηζζψζεηο. 
  β) Ρα κηζζψκαηα ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ απνηεινχλ έζνδν ηεο αξκφδηαο ζρνιηθήο 
επηηξνπήο θαη εηζπξάηηνληαη θαη δηαηίζεληαη θαηά ηηο ηζρχνπζεο νηθίεο δηαηάμεηο.  
Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ζχζηαζεο ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο, αιιαγήο ηνπ λνκηθνχ 
απηήο θαζεζηψηνο, θαηάξγεζή ηεο ή θαη ζπγρψλεπζήο ηεο κε άιιε, ην πνζφ ηεο 
κίζζσζεο ζα θαηαβάιιεηαη πάληα πξνο φθεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο  
θαη  κφλν. 
γ) Πηε πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο δηελεξγείηαη λένο δηαγσληζκφο θαη ε 
λέα ζχκβαζε ζα ηζρχεη κέρξη ηε 30ε Ηνπλίνπ κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ελλέα (9) εηψλ. 
Ρν κίζζσκα ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζχκβαζεο  απηήο ζα είλαη κεησκέλν θαηά ην  πφζν 
πνπ αληηζηνηρεί αλαινγηθά ζην ζχλνιν ησλ ήκεξσλ (εξγάζηκσλ ) ηνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιάβεζε απφ 1εο Ηνπιίνπ , κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο 
ζχκβαζεο.  
  δ) Όινη νη παξαπάλσ φξνη, πνπ ππνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζχκβαζε,  ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο.  
  ε) Θάζε παξάβαζε θαη ελφο κφλν εμ απηψλ ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο   
ζχκβαζεο .   
     Ξαξάβαζε πνπ νθείιεηαη ζηνλ ππεχζπλν αλάδνρν ηνπ θπιηθείνπ ζα πηζηνπνηείηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ, εηζεγνχκελε ηελ θαηαγγειία ηεο 
ζχκβαζεο απφ ην Γ.Π. ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο . Ζ Πρνιηθή Δπηηξνπή   ζα θξίλεη εάλ  
ζπληξέρεη ή φρη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο θαη απνθαζίδεη  αλαιφγσο, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο θιεζεί λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ. Αλ 
δελ γίλνπλ δεθηέο, ππνρξενχηαη ζε απφδνζε ηνπ κηζζίνπ (ρψξνπ) κεηά απφ ηελ 
απφθαζε ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε πξνζεζκία 
πνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηηο δέθα (10)   εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο. 
Κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο: 
  α) Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο  δηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά ζε δχν ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ Ξίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο 
Πρνιηθήο Δπηηξνπήο. Ζ πξνζεζκία κεηαμχ ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη ηεο 
εκέξαο ηνπ αξρηθνχ ή ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε 
ησλ 30 εκεξψλ ή ησλ 20 εκεξψλ αληίζηνηρα. 
  β) Θα εμαζθαιηζηνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηνπ θπιηθείνπ, 
πξνθεηκέλνπ  λα εθδνζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ην Γήκν Οφδνπ ζχκθσλα 
κε ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο. 
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  γ) Ρελ ζπγθξφηεζε ηξηκειψλ επηηξνπψλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 
εθκίζζσζε ησλ ελ ιφγσ θπιηθείσλ κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Ξξνέδξνπ 
ηνπ  ΛΞΓΓ. 

         
Κε επζχλε  ησλ Γηεπζπληψλ ησλ: α) ΓΔΙ νξσλήο & β) 7νπ Γπκλαζίνπ Ρόδνπ  , 
ζα ηνπνζεηεζεί , πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηνλ Ξίλαθα αλαθνηλψζεσλ θαη  
ζηελ είζνδν ησλ ζρνιείσλ.  

 
    Πηε ζπλέρεηα ε Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θάιεζε ην Πψκα λα ιάβεη      
ζρεηηθή Απφθαζε . 
    Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Οφδνπ, 
ζπκκεηέρνληνο κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ  θ. 
Ξαπαζηδέξε Ππχξνπ  , ζχκθσλα κε ηελ ππ άξηζ. 27/12.5.2017 (Α.Γ.Α.: 66ΠΓ465Λ6Γ-Ξ4Ε) 
Απφθαζε ηνπ ΛΞΓΓ , κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ 
εηζήγεζε,  
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
           Οκόθσλα, 

Α. Ρελ πξνθήξπμε πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ θπιηθείσλ 
    α) ΓΔΙ Πνξσλήο & β) 7νπ Γπκλαζίνπ Οφδνπ  

   Β. Ρελ έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο πξνθήξπμεο ηνπ πιεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ.  

 
 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
Ζ  ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ηεο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο 
Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ  Οφδνπ 

 
 

ΑΡΠΗΓΖ ΔΙΞΗΓΑ 
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