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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ρέθυµνο  17/7/2014                                            

∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                    Αρ. Πρ. : 57 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  

 13
ου 

∆.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ 

-  ∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη 

πλειοδότη µίσθωσης του κυλικείου του 13
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου  Ρεθύµνης, τον 

οποίο θα διενεργήσει η παρακάτω αναφερόµενη τριµελής επιτροπή. 

1.  Γαλεράκη Ευαγγελία, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Ρεθύµνης. 

2.  ∆ερεδάκης Νικόλαος ,  ∆/ντης 13
ου

 ∆.Σ.  Ρεθύµνης  . 

3. Ποιµενίδου Ειρήνη, Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 13
ου

 ∆.Σ.  

Ρεθύµνης  . 

 

-      Καθορίζει τους όρους διαγωνισµού ως εξής: 

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού 

Ο  διαγωνισµός   θα   γίνει   στο   γραφείο   του   ∆/ντη τoυ 13
ου

 ∆.Σ.  Ρεθύµνης, Γερ. 

Βλάχου 2, - Ρέθυµνο,   στις 22-8-2014 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 09.00 π.µ 

 

2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν 

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δηµοτικά ή κοινοτικά νοµικά πρόσωπα. 

β) Πολίτες των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής 

γλώσσας. 

∆ε 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. 

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου ∆ηµόσιου ή Ιδιωτικού 

Σχολείου 

3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
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α) Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 

β) Έγγραφη οικονοµική προσφορά για το κατά µαθητή ποσό, η οποία θα 

τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή 

φάκελο, καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Η προσφορά αυτή δεν θα είναι µικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ) 

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση σχολικού κυλικείου από την 

αντίστοιχη σχολική επιτροπή. 

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρµόδιο φορέα. 

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας. 

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.  

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.  

η) Ποσό εγγύησης 300 Ευρώ. 

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον ενδιαφερόµενο µετά την κατακύρωση του 

διαγωνισµού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός και θα 

επιστραφεί άτοκα µετά τη λήξη της σύµβασης. 

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκµετάλλευσης 

άλλου Κυλικείου δηµόσιου ή ιδιωτικού σχολείου . 

 

4. ∆ιάρκεια µίσθωσης 

  Η διάρκεια µίσθωσης ορίζεται για έξι (6) έτη από την υπογραφή της σύµβασης µε 

δυνατότητα ανανέωσης έως τρία επιπλέον έτη.  

5. Καταβολή µισθώµατος 

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. 

6.    Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκµετάλλευση  του κυλικείου θα 

πρέπει να γνωρίζει ότι: 

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκµίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση σε 

άλλο άτοµο. 

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ταµειακής µηχανής 

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. 

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. 

ε)   Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από 

την ∆41γ/Γ.Π/οικ.93828 (ΦΕΚ1183 τ.Β΄/31-8-2006) Υπουργική Απόφαση 

όπως αυτή ισχύει. 

στ)    Θα πρέπει να συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής 

ελέγχου του κυλικείου και του ∆/ντή του σχολείου. 

ζ)      Είναι υποχρεωµένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που 

πωλούνται στο κυλικείο. 
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η)     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. 

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και µόνο όρου από το 

µισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.  

 

7.  Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το διαγωνισµό, 

εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο.  

Με ευθύνη της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα 

σταλεί για δηµοσίευση στις τοπικές εφηµερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα 

ανακοινώσεων του σχολείου. 

 

 

                                    

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 


