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ΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ "3ΟΤ -4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ 3ΟΤ ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ "
Το Ν.Π.Δ.Δ «Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Χανίων» λαμβάνοντασ υπόψιν :
o
o




Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)
Τισ διατάξεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρ. 8440/2011 για τον κακοριςμό λειτουργίασ των Σχολικϊν Επιτροπϊν
και ρφκμιςθ οικονομικϊν κεμάτων αυτϊν
ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25-08-2016 τεφχοσ Β), τροποποίθςθ τθσ αρ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-052008 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 ΚΥΑ με κζμα «Λειτουργία κυλικείων
δθμοςίων ςχολείων»
Τθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου Χανίων 347/2016, (με τθν οποία ζγινε τροποποίθςθ τθσ 838/2014
απόφαςθσ) και ορίςκθκαν τα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ του 15/μελοφσ Δ/κου Συμβουλίου τθσ Σχ.
Επιτροπισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ.
Τθν 3θ Πράξθ/2017 (κζμα 6Ο εκτόσ θμεριςιασ διάταξθσ ) , με το οποίο αποφαςίςτθκε θ προκιρυξθ του
διαγωνιςμοφ.

προκθρφςςει Δθμόςιο Πλειοδοτικό Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν εκμίςκωςθ του Κυλικείου τθσ Σχολικισ
Κοινότθτασ "3ΟΤ -4ΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΚΑΙ 3ΟΤ ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ".
Ο Διαγωνιςμόσ και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτα Γραφεία τθσ Σχολικισ Επιτροπισ Δ/Θμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Χανίων
(Χανιά - Κριάρθ 40 – 1οσ όροφοσ) 7 Απριλίου 2017 θμζρα Παραςκευι και ώρα 10:00 π.μ. (θ οποία ορίηεται και ωσ ϊρα λιξθσ
παραλαβισ των προςφορϊν από το ΝΠΔΔ) ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
Όςοι κα παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ όλων των ςτοιχείων και των
προςφορϊν όςων ςυμμετζχουν ςτο Διαγωνιςμό.
Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
παραδίδονται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ ωσ εκπρόκεςμεσ.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΧΟΤΝ:
α) Φυςικά πρόςωπα κακϊσ και δθμοτικά νομικά πρόςωπα.
β) Πολίτεσ των κρατϊν – μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γνϊςτεσ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ.
Το επίπεδο γλωςςομάκειάσ τουσ για τθν καλι εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ διαπιςτϊνεται από τθν Επιτροπι διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ.
ΔΕ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΟΙ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ:
α) Όςοι απαςχολοφνται ςτο δθμόςιο ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδιποτε εργαςιακι ςχζςθ.
β) Συνταξιοφχοι.
γ) Όςοι ζχουν κϊλυμα διοριςμοφ ςτο Δθμόςιο ςφμφωνα με τα άρκρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007
Φ.Ε.Κ. 26 τ.Αϋ/9.2.07.
δ) Όςοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ Σχολείου.
ε) Όςοι ζχουν οφειλζσ προσ τθ Σχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
ςτ) Όςοι ζχουν οφειλζσ προσ το Διμο Χανίων.
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό καλοφνται να υποβάλλουν, από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ ζωσ τθν ϊρα λιξθσ παραλαβισ
των προςφορϊν, ςτθν αρμόδια για τθ Διενζργεια του Διαγωνιςμοφ Επιτροπισ μζςω τθσ Γραμματείασ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ,
ςτθν οδό Κριάρθ 40 – Χανιά (1οσ όροφοσ), όπου και κα πρωτοκολλοφνται, κλειςτό αδιαφανι φάκελο, ςτον οποίο κα
αναγράφονται ευκρινϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ και ςτον οποίο κα περιζχονται όλα μαηί τα κάτωκι
δικαιολογθτικά:

α) Ζγγραφθ αίτθςθ (που αποτελεί ςυνοδευτικό τθσ Προκιρυξθσ), με πλιρθ ςτοιχεία του Διαγωνιηομζνου.
β) Ζγγραφθ οικονομικι προςφορά (που αποτελεί ςυνοδευτικό τθσ Προκιρυξθσ), που εμπεριζχει το προςφερόμενο ποςό ςε
ευρϊ για κάκε μακθτι, θ οποία κα τοποκετείται και αυτι μζςα ςτο φάκελο με τα δικαιολογθτικά, αλλά ςε ξεχωριςτό
δικό τθσ κλειςτό αδιαφανι φάκελο, κακαρογραμμζνθ χωρίσ ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ, ςτθν οποία
επίςθσ κα αναγράφονται ευκρινϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ. Τυχόν διόρκωςθ μονογράφεται από τον
ενδιαφερόμενο.
Η Επιτροπι διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο, αφοφ κακαρογράψει τθ διόρκωςθ, τθ μονογράφει και τθ
ςφραγίηει. Η προςφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν ςε αυτι διορκϊςεισ, οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ.
γ) Πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ ςε εκμίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου από τθν αντίςτοιχθ Σχολικι Επιτροπι.
δ) Πιςτοποιθτικό πολυτεκνίασ από τον αρμόδιο φορζα.
ε) Πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ.
ςτ) Πιςτοποιθτικό Ειςαγγελίασ ότι δεν είναι φυγόποινοσ ι φυγόδικοσ.
η) Πιςτοποιθτικό Ποινικοφ Μθτρϊου.
θ) Για τθ ςυμμετοχι ςτο Διαγωνιςμό καταβάλλεται ποςό εγγφθςθσ τουλάχιςτον 300,00 € ι αντίςτοιχθ εγγυθτικι επιςτολι.
Η εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ υποψιφιουσ μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ εκτόσ του
υποψθφίου, ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ παραχϊρθςθ του κυλικείου, ο οποίοσ πρζπει να καταβάλει ςυμπλθρωματικά
αντίςτοιχο ποςό ι εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει ςυνολικά το 20% του ετιςιου μιςκϊματοσ ωσ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό ι θ εγγυθτικι επιςτολι παρακρατείται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και
επιςτρζφεται μετά τθ λιξθ τθσ άτοκα, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ καταγγελίασ ι προϊρου λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, οπότε
καταπίπτει υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ.
κ) Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86 ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευςθσ άλλου κυλικείου δθμοςίου
ι ιδιωτικοφ ςχολείου.
ι)Πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει θ ιδιότθτα γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ,
ια) Πιςτοποιθτικό του ΕΦΕΤ ι ΕΟΠΠΕΠ ι ΕΣΥΔ
ιβ)Βεβαίωςθ μθ οφειλισ από τθ Σχολικι Επιτροπι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δ. Χανίων.
Ιγ) Δθμοτικι Ενθμερότθτα (Διμοσ Χανίων).
Ό, τι άλλο δικαιολογθτικό ικελε κρικεί κατά περίπτωςθ αναγκαίο χωρίσ να μεταβάλλονται οι βαςικοί όροι του Διαγωνιςμοφ.
Για τθ ςυμμετοχι των δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων απαιτοφνται όλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά εκτόσ του πιςτοποιθτικοφ
Ειςαγγελίασ, τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ν. 1599/1986 και του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου. Απαιτείται, όμωσ, επιπλζον
αποδεικτικό ζγγραφο του εξουςιοδοτουμζνου να ςυμμετάςχει ςτο διαγωνιςμό ατόμου. Τα δθμοτικά πρόςωπα που
ςυμμετζχουν πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα λειτουργίασ ςχολικϊν κυλικείων εκ του καταςτατικοφ τουσ.
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα υποβάλλονται ςτθν αρμόδια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ Επιτροπι μζςω του
Διευκυντι του ςχολείου και κα πρωτοκολλοφνται ςτο πρωτόκολλο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ. Η Επιτροπι διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ δφναται κατά τθν κρίςθ τθσ να τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν προςκόμιςθ τυχόν δικαιολογθτικϊν που
λείπουν και είναι απαραίτθτα για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό πλθν τθσ χρθματικισ εγγφθςθσ ι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, τα
οποία κατατίκενται μαηί με τθν προςφορά.
4.ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΟΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Το ελάχιςτο ποςό προςφοράσ από τουσ ενδιαφερομζνουσ ορίηεται ςτα 4 Ευρϊ ανά μακθτι ετθςίωσ (189 εργάςιμεσ θμζρεσ)
και κα αποτελεί ποςό εκκίνθςθσ κατά τθ διαδικαςία του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ.
5.ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ-ΕΝΣΑΕΙ
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Όςοι παρίςτανται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων
ςτο διαγωνιςμό.
Η Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν προκιρυξθ. Προςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ
διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ, ωσ εκπρόκεςμεσ.
Αντιπροςφορζσ ςτουσ ανωτζρω διαγωνιςμοφσ δεν γίνονται δεκτζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςε αυτόν, κατά τθ διάρκεια του
διαγωνιςμοφ, υποβάλλεται μζχρι και τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν θμερομθνία
διενζργειάσ του. Η Επιτροπι υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςι τθσ ςτθ Σχολικι Επιτροπι που είναι
αρμόδια για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, προκειμζνου να αποφανκεί τελικά για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψι τθσ.
Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για οποιουςδιποτε άλλουσ από τουσ προαναφερόμενουσ λόγουσ δε γίνονται δεκτζσ.
Τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ ςυμμετοχισ κάποιου ςτο διαγωνιςμό, λαμβάνει γνϊςθ υποχρεωτικά με τθ φροντίδα τθσ Επιτροπισ
αυτόσ, κατά του οποίου ςτρζφεται.
6.ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΙΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΗ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ
Λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:
α) Η τιμι τθσ προςφοράσ,
β) Η προχπθρεςία ςε μίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου,
γ) Η πολυτεκνικι ιδιότθτα του ιδίου ι και προερχομζνου από πολυτεκνικι οικογζνεια
δ) Η μονογονεϊκι ιδιότθτα
ε) Η πιςτοποίθςθ του ΕΦΕΤ
Τθν εκμετάλλευςθ κα αναλάβει αυτόσ που κα ςυγκεντρϊνει τθ μεγαλφτερθ μοριοδότθςθ των α, β, γ, δ, ε ανωτζρω

περιπτϊςεων, που κα γίνει ωσ εξισ:
(α) Κάκε προςφορά ςε ευρϊ πολλαπλαςιάηεται επί δφο (2).
(β) Κάκε χρόνοσ προχπθρεςίασ ςε μίςκωςθ ςχολικοφ κυλικείου υπολογίηεται ωσ ζνα (1) μόριο. Το ςφνολο των μορίων λόγω
προχπθρεςίασ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτϊ (8).
(γ) Πολφτεκνοσ υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου: πζντε (05) μόρια,
Υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου προερχόμενοσ από πολυτεκνικι οικογζνεια :τρία (03) μόρια
δ) Μονογονεϊκι ιδιότθτα: τζςςερα (04) μόρια
ε) Πιςτοποιθμζνοσ από τον ΕΦΕΤ υποψιφιοσ εκμεταλλευτισ κυλικείου:επιπλζον ζνα (1) μόριο
Πιςτοποιθμζνοσ είτε μζςω ΕΟΠΠΕΠ είτε μζςω εναλλακτικϊν ςχθμάτων (ΕΣΥΔ): δφο (02) μόρια
Στθν περίπτωςθ που οι πρϊτοι ςτον αρικμό μορίων είναι δφο ι περιςςότεροι θ Επιτροπι τουσ ηθτάει να προςκομίςουν τθν
επόμενθ εργάςιμθ θμζρα νζα ζγγραφθ προςφορά. Η διαδικαςία αυτι μπορεί να επαναλαμβάνεται κάκε επόμενθ εργάςιμθ
θμζρα μζχρι να υπάρξει ζνασ με τον υψθλότερο αρικμό μορίων.
Αρμόδιο όργανο για τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ είναι θ Σχολικι Επιτροπι.

7. Διάρκεια μίςκωςθσ
Η διάρκεια μίςκωςθσ κα ζχει θμερομθνία ζναρξθσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (04/2017) και λιξθ τθν 30/06/2026.
8. Καταβολι μιςκώματοσ
Η ετιςια καταβολι του μιςκϊματοσ κα γίνεται ςτο Ταμείο τθσ Σχολικισ Επιτροπισ ςε τρεισ (3) δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ ςτισ 30
Νοεμβρίου, θ δεφτερθ ςτισ 28 Φεβρουαρίου και θ τρίτθ ςτισ 31 Μαΐου. Το φψοσ των δόςεων κα διαμορφϊνεται ςφμφωνα με
τον τφπο: υ = 1/189 .α.β.γ
Όπου: υ είναι το φψοσ των δόςεων, 189 οι εργάςιμεσ θμζρεσ του ζτουσ, α είναι θ προςφορά, β είναι ο αρικμόσ των φοιτϊντων
μακθτϊν ςτισ θμερομθνίεσ που καταβάλλονται οι δόςεισ, και γ είναι οι εργάςιμεσ θμζρεσ λειτουργίασ του ςχολείου με
αντίςτοιχθ φοίτθςθ μακθτϊν για τθν περίοδο που καλφπτει θ δόςθ.
Ο αρικμόσ των φοιτϊντων μακθτϊν (β) και οι εργάςιμεσ θμζρεσ για τθν περίοδο που καλφπτει θ δόςθ (γ) βεβαιϊνονται κάκε
φορά από το Διευκυντι του Σχολείου. Στον αρικμό αυτό προςτίκεται και ο αρικμόσ των ςπουδαςτϊν άλλων ςχολικϊν
μονάδων ςτθν περίπτωςθ που κα ςυςτεγαςτοφν και κα εξυπθρετοφνται από το κυλικείο.
Οι θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ του κυλικείου ταυτίηονται με αυτζσ τθσ λειτουργίασ (τακτικισ και ζκτακτθσ) τθσ Σχολικισ
Μονάδασ και κεωροφνται 189 εργάςιμεσ θμζρεσ.
Στα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν περίοδο από τθν ζναρξθ των προαγωγικϊν εξετάςεων μζχρι τθ λιξθ
τουσ κα καταβάλλεται το ιμιςυ του μιςκϊματοσ.
9. Ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου κα πρζπει να γνωρίηει ότι:
α) Απαγορεφεται θ υπεκμίςκωςθ ι θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο ολικι ι μερικι παραχϊρθςθ του ςε άλλο άτομο. Η παρουςία του
ςτο κυλικείο τισ ϊρεσ λειτουργίασ είναι απαραίτθτθ. Δφναται όμωσ να επικουρείται από πρόςωπο, το οποίο κα πλθροί τισ
ςχετικζσ προχποκζςεισ εργαςίασ. Σε περίπτωςθ που δεν διακζτει βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ ςεμιναρίου υγιεινισ και
αςφάλειασ τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεοφται να το παρακολουκιςει προςκομίηοντασ τθ ςχετικι βεβαίωςθ ςτθ Σχολικι
Επιτροπι μετά τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ εντόσ εφλογου χρονικό διαςτιματοσ.
β) Είναι υποχρεωτικι θ χρθςιμοποίθςθ ταμειακισ μθχανισ.
γ) Είναι υποχρεωτικι θ αςφάλιςθ ςτον Ο.Α.Ε.Ε.
δ) Για τθ λειτουργία του κυλικείου απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ αδείασ. (Σχετικι θ αρικμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκφκλιοσ).
ε) Θα πρζπει να τθρεί αυςτθρά τισ ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ ςφμφωνα με τθν αρικμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ
1183/31-08-2006, τ. Βϋ) Απόφαςθ του αρμόδιου Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται
κάκε φορά, με τθν οποία κακορίηονται τα προςφερόμενα είδθ από τα ςχολικά κυλικεία.
ςτ) Θα πρζπει να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ προσ τισ υποδείξεισ τθσ επιτροπισ ελζγχου του κυλικείου και του Δ/ντι του
Σχολείου.
η) Είναι υποχρεωμζνοσ να κακαρίηει τον αφλειο χϊρο γφρω από το κυλικείο από ςυςκευαςίεσ και προϊόντα που πωλοφνται ςε
αυτό.
θ) Σε περίπτωςθ που τθν εκμετάλλευςθ του κυλικείου αναλάβει θ κακαρίςτρια του ςχολείου, απαγορεφεται να κακαρίηει τουσ
χϊρουσ του ςχολείου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του κυλικείου. Ο κακαριςμόσ κα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίασ του
κυλικείου.
κ) Σε περίπτωςθ μεταςτζγαςθσ μζρουσ του ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ με μείωςθ των μακθτϊν άνω του 20% δφναται ο
μιςκωτισ του κυλικείου να ηθτιςει από τθ Σχολικι Επιτροπι τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ με δίμθνθ τουλάχιςτον προειδοποίθςθ,
οπότε δεν καταπίπτει θ εγγφθςθ υπζρ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ.
10. Η χολικι Επιτροπι ζχει το δικαίωμα:
α) Να μθν κατακυρϊςει το Διαγωνιςμό, εφόςον κρίνει ότι οι προςφορζσ είναι απαράδεκτεσ ι για οποιοδιποτε λόγο κρίνει το
αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ ωσ αςφμφορο.
β) Να επιβαρφνει με τισ δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ και όποια ζξοδα αυτισ,
αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ, επίςθσ και τα ζξοδα τυχόν νόμιμων κρατιςεων τελϊν τθσ ςφμβαςθσ εξ ολοκλιρου αυτόν
ςτον οποίο κα κατακυρωκεί οριςτικά θ δθμοπραςία. Οι αποδείξεισ και τιμολόγια καταβολισ των τελϊν αυτϊν προςκομίηονται
απαραίτθτα ςαν δικαιολογθτικά κατά τον καταρτιςμό και υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εκμίςκωςθσ του κυλικείου.
γ) Να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ για ςπουδαίο λόγο που κα παρατθρθκεί ι κα διαπιςτωκεί από τθν ειδικι επιτροπι ελζγχου και
καλισ λειτουργίασ του κυλικείου. Η Σχολικι Επιτροπι κα κρίνει εάν ςυντρζχει ι όχι λόγοσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και

αποφαςίηει αναλόγωσ, αφοφ προθγουμζνωσ κλθκεί να εκφράςει τισ απόψεισ του, ο εκμεταλλευτισ του κυλικείου.
Αν δεν γίνουν δεκτζσ, υποχρεοφται ςε απόδοςθ του μιςκίου (χϊρου) μετά από τθν απόφαςθ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ και τθν
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε προκεςμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τισ δζκα (10) μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ.

11. Άλλοι όροι
α) Η μίςκωςθ των ςχολικϊν κυλικείων κατά οποιονδιποτε τρόπο δεν υπάγεται ςτισ διατάξεισ για τισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ.
β) Σε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ ςφςταςθσ τθσ Σχολικισ Επιτροπισ, αλλαγισ του νομικοφ αυτισ κακεςτϊτοσ, κατάργθςι τθσ ι
και ςυγχϊνευςισ τθσ με άλλθ, το ποςό τθσ μίςκωςθσ κα καταβάλλεται πάντα προσ όφελοσ τθσ Σχολικισ Κοινότθτασ.
γ) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται ςτισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ, κεωροφνται και είναι ουςιϊδεισ.
Κάκε παράβαςθ και ενόσ μόνο εξ αυτϊν κα ζχει ςαν ςυνζπεια τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΗΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ
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