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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Εκµίσθωσης Κυλικείου 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης,
∆ΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ
∆ηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη
πλειοδότη εκµίσθωσης του κυλικείου του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ρεθύµνου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Αριθµ. 64321/∆4/16.05.2008 ΦΕΚ
1003/30.5.2008 Β’ ) «Λειτουργία κυλικείων δηµοσίων σχολείων».
Τον διαγωνισµό θα διενεργήσει η τριµελής επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε µε την
απόφαση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, υπ΄αρ. 37/2/19-10-2015.
Οι όροι του διαγωνισµού έχουν ως παρακάτω:

1.
Τόπος και χρόνος του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του ∆/του του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Ρεθύµνου, Νικοµήδειας 9Α – 741 00 Ρέθυµνο, κατά την 24/11/2015 ηµέρα Τρίτη
και ώρα 10:00.
( Η προθεσµία µεταξύ της δηµοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισµού δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα).

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
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.
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 του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα
σταλεί για δηµοσίευση στις τοπικές εφηµερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου.
Η παρούσα έχει αναρτηθεί στην
Ρεθύµνης: www.rethymno.gr

γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου

και στη διαδροµή: Επικαιρότητα/∆ηµοπρασίες –

∆ιαγωνισµοί.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ρεθύµνης, τηλ 2831341910,
2831341905 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Μαθιουδάκης Ξενοφώντας

