
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ

ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Άρθρο 1ο

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  (Ν. Τεμπονέρα

Τέρμα) στις  1/03/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π. μ.

Άρθρο 2ο

Η  διάρκεια  της  εκμίσθωσης   θα  είναι  έξι  (6)  χρόνια  και  θα  αρχίσει  την  επόμενη  μέρα  της

κατακύρωσης του διαγωνισμού.

                                                               Άρθρο 3ο

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 4 € ετησίως

Άρθρο 4ο

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00 €. 

Στους  αποτυχόντες του διαγωνισμού το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού εκτός

του  πλειοδότη  ο  οποίος  πρέπει  να  καταβάλλει  συμπληρωματικά  αντίστοιχο  ποσό  ή  εγγυητική

επιστολή  που  να  καλύπτει  συνολικά  το  20%  του  ετήσιου  μισθώματος  και  το  οποίο  θα

παρακρατηθεί καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της

περίπτωσης καταγγελίας  η πρόωρης λήξης της σύμβασης,  οπότε καταπίπτει  υπέρ της Σχολικής

Επιτροπής. 

΄Αρθρο 5

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερομένου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα

οριζόμενα από την παρ. 6 της 64321/δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης 

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με

οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

Όσοι είναι συνταξιούχοι.

Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, ( παρ. 1, 2, 3 και

4 ), 5, 7,8 και 9 του ν.3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07.

Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου. 

 Όσοι υπήρξαν ανάδοχοι εκμετάλλευσης σχολικού κυλικείου και  έχουν  οικονομική

εκκρεμότητα με τα σχολεία στα οποία  υπάγονται καθώς και οι έχοντες με αυτούς συγγένεια

έως 1ου βαθμού .



                                                         ‘Αρθρο 6

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, η πρώτη την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη την 28η

Φεβρουαρίου  και η Τρίτη την 31η Μαΐου 

Άρθρο  7ο 

Ο επιτυχών  του  διαγωνισμού  υποχρεούται  να  ασφαλιστεί  στο  ΤΕΒΕ  και  στο  κυλικείο  να  έχει

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

Άρθρο  8ο

Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να καταβάλλει την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τον υπάρχοντα παράλληλο μετρητή ρεύματος. 

Άρθρο 9ο 

Απαγορεύεται η εκμίσθωση ή η καθοιονδήποτε τρόπο ολική η μερική παραχώρησή του σε άλλο

άτομο.

Άρθρο  10ο

Ο  εκμεταλλευτής  του  κυλικείου  πρέπει  να  τηρεί  αυστηρά  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  να

συμμορφώνεται στις υποδείξεις της Επιτροπής Κυλικείου 

Άρθρο 11ο

Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να

επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. 

 Άρθρο 12ο

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης του πλειοδοτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον πλειοδότη και

θα πρέπει να καταβάλλονται με την υπογραφή της σύμβασης . 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


