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∆/ΝΣΗ: ΓΟΥΡΝΕΣ (πρώην Αµερικανική Βάση)
Τ.Κ. 70014
ΤΗΛ : 2813404635 - 636
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 1ου & 2ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις ∆4/64321 απόφ. των υπουργών εσωτερικών
και παιδείας ΦΕΚ 1003 Β 30-5-2008
2. Την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής της 09/09/2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προκηρύσσουµε δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές την 22 Νοεµβρίου
2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 10:30 πµ. στο γραφείο της Α/Βάθµιας
Σχολικής Επιτροπής στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα Γουρνών στον 1ο όροφο για την
εκµίσθωση του κυλικείου.
Α. Τόπος και χώρος που θα λειτουργήσει το κυλικείο.
Το κυλικείο θα λειτουργήσει στο ισόγειο των σχολικών συγκροτηµάτων σε χώρο που
ήδη υφίσταται.
Β. Χρονική διάρκεια εκµίσθωσης
Η διάρκεια της σύµβασης για την εκµίσθωση του κυλικείου ορίζεται
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για διάρκεια έξη (6) ετών έως την
30 Ιουνίου του έκτου έτους οπότε λήγει και η σύµβαση.
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το κυλικείο ελεύθερο και απαλλαγµένο πάσης
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υποχρέωσης προς τη Σχολική Επιτροπή.
Γ. Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά µαθητή ετησίως.
Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τεσσάρων [4] ευρώ ανά µαθητή
ετησίως (189 εργάσιµες ηµέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά την
διαδικασία του σχετικού διαγωνισµού.
∆. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν.
1. Φυσικά ,δηµοτικά, κοινοτικά νοµικά πρόσωπα.
2. Πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής ένωσης γνώστες της ελληνικής
γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσοµάθειας διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού.
∆εν γίνονται ∆εκτοί.
1. Όσοι απασχολούνται στο δηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. µε οποιαδήποτε εργασιακή
σχέση.
2. Συνταξιούχοι.
3. Όσοι έχουν κώλυµα διορισµού στο δηµόσιο σύµφωνα µε τα άρθρο 4[
παρ,1,2,3,5,7,8,9]
του Ν.3528\2007 ΦΕΚ 26Α 9-2-2007.
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκµετάλλευσης άλλου κυλικείου δηµόσιου η ιδιωτικού
σχολειού.
Ε. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Για να γίνει δεκτός κάποιος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή
διενέργειας της δηµοπρασίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Έγγραφη αίτηση µε πλήρη στοιχεία για τη συµµέτοχη του, στο διαγωνισµό.
β. Έγγραφη οικονοµική προσφορά που εµπεριέχει το προσφερόµενο, ποσό ανά
µαθητή σε κλειστό αδιαφανή φάκελο.
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. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καταβάλλεται ποσό εγγύησης πεντακοσίων[300]
ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφεροµένους υποψηφίους µετά την
κατακύρωση του διαγωνισµού.
θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599\1986 ότι δεν είναι ανάδοχος άλλου κυλικείου
δηµόσιου ή ιδιωτικού και ότι δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος ΝΠ∆∆ ή
συνταξιούχος.
ι. Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή
∆ιαγωνισµού µέσω των διευθυντών των σχολείων θα πρωτοκολλούνται στο
Πρωτόκολλο της σχολικής επιτροπής. Ενδιαφερόµενοι οι όποιοι δεν έχουν
καταθέσει πρωτότυπα δικαιολογητικά µέχρι την ώρα λήξης του διαγωνισµού δεν θα
γίνονται δεκτοί.
Στ. Λοιποί όροι.
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του
κυλικείου πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 20 %
του ετήσιου µισθώµατος.
1. Η εγγυητική επιστολή παρακρατείται από την σχολική επιτροπή καθ’ όλη τη
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διάρκεια της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την λήξη της, άτοκα, πλην της
καταγγελίας της σύµβασης οπότε καταπίπτει υπέρ της σχολικής επιτροπής.
2. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισµού αυτός επαναλαµβάνεται µε την ιδία
∆ιαδικασία µε συµµετοχή και ατόµων του σχολικού περιβάλλοντος, εάν
εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
3. Σε περίπτωση αποτυχίας του επαναληπτικού διαγωνισµού γίνεται απευθείας
ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόµιµες προϋποθέσεις αφού
υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή.
Οι όροι της απευθείας ανάθεσης δεν µπορεί να είναι δυσµενέστεροι των
προβλεπόµενων όρων της διακήρυξης.
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού. Στην επιτροπή συµµετέχουν µε πράξη του πρόεδρου της σχολικής
επιτροπής, ο διευθυντής του σχολείου, εκπρόσωπος του δήµου και ο εκπρόσωπος
του συλλόγου γονέων. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό.
Η ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται από την προκήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας δεν
Αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφεροµένους ως εκπρόθεσµες.
5. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δέκτες. Σε περίπτωση υποβολής τους επιστρέφονται
ως απαράδεκτες.
6. Ελάχιστο ποσό συµµετοχής ανά µαθητή ορίζεται το ποσό των είκοσι [10] ευρώ.
7. Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
κάποιου σε αυτόν, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, υποβάλλεται µέχρι την
εποµένη εργάσιµη ήµερα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του.
Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της στη
σχολική επιτροπή που είναι και η αρµόδια για την κατακύρωση του διαγωνισµού
προκειµένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.
Εντάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
8. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθµό µορίων είναι δυο οι περισσότεροι
η επιτροπή τους ζητεί να προσκοµίσουν την εποµένη εργάσιµη ήµερα νέα έγγραφη
προσφορά, η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε εποµένη µέρα µέχρι να
υπάρξει ένας µε τον υψηλότερο αριθµό µορίων.
9. H µοριοδότηση προσφορών γίνεται ως έξης:
α . Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δυο.
β. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκµίσθωση κυλικείου υπολογίζεται ένα [1] µόριο.
Το σύνολο των µορίων προϋπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ [8] µόρια.
γ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε [5] µόρια.
Για την συµµετοχή δηµοτικών ή κοινοτικών προσώπων απαιτείται η δυνατότητα
λειτουργίας κυλικείων εκ του καταστατικού τους καθώς και εξουσιοδότηση στο
άτοµο που συµµετέχει.
10. Αρµόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισµού είναι η σχολική επιτροπή.
Η σχολική επιτροπή έχει το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το διαγωνισµό εφ όσον
κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού ασύµφορο.
11. Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση
παρακολούθησης σεµιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων του Ε.Φ.Ε.Τ.,
υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκοµίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη
σχολική επιτροπή µετά την υπογραφή της σύµβασης όντος ευλόγου χρονικού
διαστήµατος.
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12. Ο εκµεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες
υγειονοµικές διατάξεις σύµφωνα µε την αρ.93828 ΦΕΚ1183/31-8-2006τβ απόφαση
του υπουργείου Υγείας όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά µε την όποια
καθορίζονται τα προσφερόµενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
13. Η παρουσία του εκµισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργιάς του είναι
απαραίτητη, δύναται να επικουρείται από πρόσωπο που θα πληροί τις σχετικές
προϋποθέσεις εργασίας.
14. Η µίσθωση των κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εµπορικές
µισθώσεις.
15. Οι εκµεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν το ποσόν που
Συµφωνήθηκε κατ έτος σε τρεις δόσεις, την πρώτη την 30 Νοέµβριου, την δεύτερη
την 28 Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31 Μαΐου.
16. Για την λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας.
17. Ο έλεγχος της οµαλής λειτουργίας του κυλικείου γίνεται από την επιτροπή
έλεγχου του κυλικείου.
18. Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες λειτουργίας του
σχολικού συγκροτήµατος.
19. Η σύµβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής και από τον
υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα µόρια.
20. Κατά την υπογραφή της σύµβασης µπορεί να συµπεριλήφθην και άλλοι όροι, όλοι
οι όροι θεωρούνται και είναι ουσιώδεις η δε παράβαση ενός µόνο εξ αυτών θα έχει
σαν συνέπεια την καταγγελία της σύµβασης.
21. Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ν’ απευθύνονται,
στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθµιας Εκπ/σης καθηµερινά έως την
∆ευτέρα 21/11/2011 και στις ώρες από 9:00 πµ έως 12:30 µµ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(για εκµίσθωση Σχολικού Κυλικείου)
Η Σχολική Επιτροπή Α/Βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χερσονήσου διακηρύσσει ότι:
προκηρύσσεται ∆ηµόσιος Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές για την
εκµίσθωση κυλικείου των Σχολικών συγκροτηµάτων: 1ου & 2ου ∆ηµοτικού σχολείου Λιµ.
Χερσονήσου για έξι (6) χρόνια.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο της Α/Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής στο ∆ηµαρχιακό
κατάστηµα Γουρνών στον 1ο όροφο την Τρίτη 22 Νοεµβρίου και ώρα 10:00 έως 10:30πµ.
Για την παραλαβή της προκήρυξης και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν, να απευθύνονται στην ∆/νση των Σχολικών Επιτροπών καθηµερινά στις ώρες από
9:00 πµ έως 12:30 µµ. στην αρµόδια υπάλληλο Περβολαράκη Γεωργία.
Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών συµµετοχής (βλ.
παρ. 6 της ∆4/64321/08 ΚΥΑ) στον διαγωνισµό θα µπορεί να πραγµατοποιηθεί από την
18/11/2011 έως και την 22/11/2011 και ώρα 10:30 πµ. (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-08 Λειτουργία
Κυλικείων ∆ηµοσίων Σχολείων).

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
α) Πατρίδα
β) Νέα Κρήτη
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Φ. Εξερχοµένων

