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χκθσλα κε: 1. Σηο δηαηάμεηο Γ4/64321 απφθ. ησλ ππνπξγψλ εζσηεξηθψλ 

   θαη παηδείαο ΦΔΚ 1003 Β 30-5-2008 

           2. Σελ απφθαζε ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηεο 09/09/2011. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

Πξνθεξχζζνπκε δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ηελ 27 

Οθησβξίνπ 2011, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00 έσο 10:30 πκ. ζην γξαθείν ηεο 

Α/Βάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα Γνπξλψλ ζηνλ 1
ν
 φξνθν 

γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ. 

Α. Σόπος και τώρος ποσ θα λειηοσργήζει ηο κσλικείο. 

Σν θπιηθείν ζα ιεηηνπξγήζεη ζην ηζφγεην ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ζε ρψξν πνπ 

ήδε πθίζηαηαη. 

Β. Υρονική διάρκεια εκμίζθωζης 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ θπιηθείνπ νξίδεηαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δηάξθεηα έμε (6) εηψλ έσο ηελ 

30 Ηνπλίνπ ηνπ έθηνπ έηνπο νπφηε ιήγεη θαη ε ζχκβαζε. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδψζεη ην θπιηθείν ειεχζεξν θαη απαιιαγκέλν πάζεο 



ππνρξέσζεο πξνο ηε ρνιηθή Δπηηξνπή. 

Γ. Δλάτιζηο όριο προζθοράς ανά μαθηηή εηηζίως. 

Διάρηζην φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην πνζφλ ησλ ηεζζάξσλ [4] επξψ αλά καζεηή 

εηεζίσο (189 εξγάζηκεο εκέξεο) θαη ζα απνηειεί πνζφ εθθίλεζεο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

Γ. Γικαίωμα ζσμμεηοτής ζηο διαγωνιζμό έτοσν. 

1. Φπζηθά ,δεκνηηθά, θνηλνηηθά λνκηθά πξφζσπα. 

2. Πνιίηεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο γλψζηεο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο. 

Σν επίπεδν γισζζνκάζεηαο δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Γεν γίνονηαι Γεκηοί. 

1. Όζνη απαζρνινχληαη ζην δεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή 

ζρέζε. 

2. πληαμηνχρνη. 

3. Όζνη έρνπλ θψιπκα δηνξηζκνχ ζην δεκφζην ζχκθσλα κε ηα άξζξν 4[ 

παξ,1,2,3,5,7,8,9] 

ηνπ Ν.3528\2007 ΦΔΚ 26Α 9-2-2007. 

4. Όζνη είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο άιινπ θπιηθείνπ δεκφζηνπ ε ηδησηηθνχ 

ζρνιεηνχ. 

Δ. Γικαιολογηηικά ζσμμεηοτής ζηο διαγωνιζμό. 

     Γηα λα γίλεη δεθηφο θάπνηνο ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζεη ζηελ επηηξνπή 

     δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ζπκκέηνρε ηνπ, ζην δηαγσληζκφ. 

β. Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξφκελν, πνζφ αλά                 

    καζεηή ζε θιεηζηφ αδηαθαλή θάθειν. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε ζρνιηθνχ θπιηθείνπ, απφ ηελ     

    αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα. 

ε. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο. 

ζη. Πηζηνπνηεηηθφ εηζαγγειίαο φηη δελ είλαη θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ πνηληθνχ κεηξψνπ. 

ε. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαηαβάιιεηαη πνζφ εγγχεζεο πεληαθνζίσλ[300]     

    επξψ ή αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή. 

    Ζ εγγχεζε απηή επηζηξέθεηαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ππνςεθίνπο κεηά ηελ     

    θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ζ. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599\1986 φηη δελ είλαη αλάδνρνο άιινπ θπιηθείνπ   

   δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ θαη φηη δελ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο ΝΠΓΓ ή    

   ζπληαμηνχρνο. 

η. Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν. 

   Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή    

   Γηαγσληζκνχ κέζσ ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ ζα πξσηνθνιινχληαη ζην    

   Πξσηφθνιιν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. Δλδηαθεξφκελνη νη φπνηνη δελ έρνπλ    

   θαηαζέζεη πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά κέρξη ηελ ψξα ιήμεο ηνπ δηαγσληζκνχ δελ ζα   

   γίλνληαη δεθηνί. 

η. Λοιποί όροι. 

   Ο αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ    

  θπιηθείνπ πξέπεη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 20 %    

  ηνπ εηήζηνπ κηζζψκαηνο. 

1. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή παξαθξαηείηαη απφ ηελ ζρνιηθή επηηξνπή θαζ’ φιε ηε     



  δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη επηζηξέθεηαη κεηά ηελ ιήμε ηεο, άηνθα, πιελ ηεο    

  θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο νπφηε θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο. 

2. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ δηαγσληζκνχ απηφο επαλαιακβάλεηαη κε ηελ ηδία    

  Γηαδηθαζία κε ζπκκεηνρή θαη αηφκσλ ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, εάλ    

  εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. 

3. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απεπζείαο   

  αλάζεζε ηνπ θπιηθείνπ ζε πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο αθνχ   

  ππνβάιιεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Οη φξνη ηεο απεπζείαο αλάζεζεο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξνη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

4. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ 

  δηαγσληζκνχ. ηελ επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ κε πξάμε ηνπ πξφεδξνπ ηεο ζρνιηθήο    

  επηηξνπήο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, εθπξφζσπνο ηνπ δήκνπ θαη ν εθπξφζσπνο    

  ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ. Όζνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ    

  πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ. 

  Ζ ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη απφ ηελ πξνθήξπμε. 

  Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δελ    

  Απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο σο εθπξφζεζκεο. 

5. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δέθηεο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο επηζηξέθνληαη    

  σο απαξάδεθηεο. 

6. Διάρηζην πνζφ ζπκκεηνρήο αλά καζεηή νξίδεηαη ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ [4] επξψ. 

7. Έλζηαζε θαηά ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο ζπκκεηνρήο    

  θάπνηνπ ζε απηφλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ    

  επνκέλε εξγάζηκε ήκεξα απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπ. 

  Ζ επηηξνπή ππνβάιιεη ηελ έλζηαζε κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο ζηε    

  ζρνιηθή επηηξνπή πνπ είλαη θαη ε αξκφδηα γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ    

  πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί ηειηθά γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηεο. 

  Δληάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο    

  πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

8. ηελ πεξίπησζε πνπ νη πξψηνη ζηνλ αξηζκφ κνξίσλ είλαη δπν νη πεξηζζφηεξνη 

  ε επηηξνπή ηνπο δεηεί λα πξνζθνκίζνπλ ηελ επνκέλε εξγάζηκε ήκεξα λέα έγγξαθε 

  πξνζθνξά, ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη θάζε επνκέλε κέξα κέρξη λα    

  ππάξμεη έλαο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ κνξίσλ. 

9. H κνξηνδφηεζε πξνζθνξψλ γίλεηαη σο έμεο: 

α . Κάζε πξνζθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη επί δπν. 

β. Γηα θάζε ρξφλν πξνυπεξεζίαο ζε εθκίζζσζε θπιηθείνπ ππνινγίδεηαη έλα [1] κφξην. 

   Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πξνυπεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα νθηψ [8] κφξηα. 

γ. Γηα ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα ππνινγίδνληαη πέληε [5] κφξηα. 

    Γηα ηελ ζπκκεηνρή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ πξνζψπσλ απαηηείηαη ε δπλαηφηεηα    

    ιεηηνπξγίαο θπιηθείσλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαζψο θαη εμνπζηνδφηεζε ζην     

   άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη. 

10. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε ζρνιηθή επηηξνπή. 

   Ζ ζρνιηθή επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξψζεη ην δηαγσληζκφ εθ φζνλ      

   θξίλεη ηηο πξνζθνξέο απαξάδεθηεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν θξίλεη ην    

   απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ αζχκθνξν. 

11. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεη βεβαίσζε    

   παξαθνινχζεζεο ζεκηλαξίνπ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ.,    

   ππνρξενχηαη λα ην παξαθνινπζήζεη πξνζθνκίδνληαο ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζηε    

   ζρνιηθή επηηξνπή κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φληνο επιφγνπ ρξνληθνχ     

   δηαζηήκαηνο. 



12. Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ θπιηθείνπ πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ηηο ηζρχνπζεο    

   πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξ.93828 ΦΔΚ1183/31-8-2006ηβ απφθαζε    

   ηνπ ππνπξγείνπ Τγείαο φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θάζε θνξά κε ηελ φπνηα    

   θαζνξίδνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε απφ ηα ζρνιηθά θπιηθεία. 

13. Ζ παξνπζία ηνπ εθκηζζσηή ζην θπιηθείν ηηο ψξεο ιεηηνπξγηάο ηνπ είλαη    

   απαξαίηεηε, δχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ πξφζσπν πνπ ζα πιεξνί ηηο ζρεηηθέο    

   πξνυπνζέζεηο εξγαζίαο. 

14. Ζ κίζζσζε ησλ θπιηθείσλ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηηο εκπνξηθέο   

    κηζζψζεηο. 

15. Οη εθκεηαιιεπηέο ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ θαηαβάιινπλ ην πνζφλ πνπ    

   πκθσλήζεθε θαη έηνο ζε ηξεηο δφζεηο, ηελ πξψηε ηελ 30 Ννέκβξηνπ, ηελ δεχηεξε    

   ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ ηξίηε ηελ 31 Μαΐνπ. 

16. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο. 

17. Ο έιεγρνο ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπιηθείνπ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή   

   έιεγρνπ ηνπ θπιηθείνπ. 

18. Σν θπιηθείν ζα ιεηηνπξγεί φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ    

   ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

19. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ζρνιηθήο επηηξνπήο θαη απφ ηνλ    

   ππνςήθην πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ηα πεξηζζφηεξα κφξηα. 

20. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα ζπκπεξηιήθζελ θαη άιινη φξνη, φινη     

  νη φξνη ζεσξνχληαη θαη είλαη νπζηψδεηο ε δε παξάβαζε ελφο κφλν εμ απηψλ ζα έρεη    

  ζαλ ζπλέπεηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο. 

21. Γηα πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λ’ απεπζχλνληαη,    

  ζην γξαθείν ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/Βάζκηαο Δθπ/ζεο  θαζεκεξηλά έσο ηελ    

  Πέκπηε 20/10/2011 θαη ζηηο ψξεο απφ 9:00 πκ έσο 12:30 κκ. 
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FAX : 2813404608 

 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

(για εκμίζθωζη τολικού Κσλικείοσ) 

 

Ζ ρνιηθή Δπηηξνπή Α/Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ δηαθεξχζζεη φηη: 

πξνθεξχζζεηαη Γεκφζηνο Πιεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

εθκίζζσζε θπιηθείνπ ησλ ρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ: 1
νπ

  &  2
νπ

  Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Ληκ. 

Υεξζνλήζνπ γηα έμη (6) ρξφληα. 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην γξαθείν ηεο Α/Βάζκηαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ζην Γεκαξρηαθφ 

θαηάζηεκα Γνπξλψλ ζηνλ 1
ν
 φξνθν ηελ Παξαζθεπή 21 Οθησβξίνπ θαη ψξα 10:00 έσο 

10:30πκ. 

 

Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο θαη γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ, λα απεπζχλνληαη ζηελ Γ/λζε ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ θαζεκεξηλά ζηηο ψξεο απφ 

9:00 πκ έσο 12:30 κκ. ζηελ αξκφδηα ππάιιειν Πεξβνιαξάθε Γεσξγία.  

 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ θαζψο θαη ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο (βι. 

παξ. 6 ηεο Γ4/64321/08 ΚΤΑ) ζηνλ δηαγσληζκφ ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

19/10/2011 έσο θαη ηελ 21/10/2011 και ώρα 10:30 πμ. (ΦΔΚ 1003/Β/30-05-08 Λεηηνπξγία 

Κπιηθείσλ Γεκνζίσλ ρνιείσλ). 

 

                                                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηης Α/ΘΜΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

     ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 

 

 

 

  Εαταριοσδάκης Ηωάννης 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δθεκεξίδεο Ννκνχ Ζξαθιείνπ 

    α) Παηξίδα 

    β) Νέα Κξήηε 



 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Φ. Δμεξρνκέλσλ 

 


