
 

                        
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Πολύγυρος : 05/ 04/ 2016
 Αρ. Πρωτοκ.: 35

                                                  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

 ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

    Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Πολυγύρου,     κ. Στυλιανή Ζούνη:

Προκηρύσσει
τη  διενέργεια  ανοικτού  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  με  κλειστές  προσφορές  για  την
εκμίσθωση  και  εκμετάλλευση  του  σχολικού  κυλικείου του  Γυμνασίου  -  Λυκείου
Ορμύλιας Χαλκιδικής
 Οι όροι της υπ. αριθμ. πρωτοκ.:35/05-04-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ καθορίζονται περιληπτικά ως
κάτωθι: 

1. Η  ανάθεση  από  τη  Σχολική  Επιτροπή  της  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  του
σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού σε συνάρτηση με:
α) την τιμή προσφοράς
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα
Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις  α, β, γ γίνεται ως εξής:
Ι. Κάθε προσφορά  πολλαπλασιάζεται επί δύο.
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα
(01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
οκτώ(08).
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια πέντε(05).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  α)Φυσικά  πρόσωπα  καθώς  και  δημοτικά  ή  κοινοτικά  νομικά  πρόσωπα.

  β)  Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  γνώστες της  Ελληνικής
γλώσσας.

  Το  επίπεδο  γλωσσομάθειας  τους  για  την  καλή  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους
διαπιστώνεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
3.  Η  σύμβαση,  που  θα  υπογραφεί  θα  ισχύσει  μέχρι  30-06-2022 με  δυνατότητα

ανανέωσης  για τρία (3) χρόνια.                      
4. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους  ορίζεται στα 8 Ευρώ  ανά

μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη
διαδικασία του διαγωνισμού.

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
         Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι

από  05  /04/2016  μέχρι  και  05/05/2016  και  ώρα  12.00  μ.μ., .  Τα  παραπάνω
δικαιολογητικά  θα  υποβάλλονται  στην  αρμόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού
Επιτροπή μέσω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο
της  Σχολικής  Επιτροπής.   Η  αποσφράγιση  των  κλειστών  προσφορών,  θα
πραγματοποιηθεί  ενώπιον  της  Επιτροπής  Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  στις
05  /05/2016    στις  14:00  μ.μ.,  στην  έδρα  της  Σχολικής  Επιτροπής  στο   Δημαρχείο
Πολυγύρου 

      Τ.Κ 63100  Πολύγυρος.



     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου και από τον
αρμόδιο υπάλληλο  Καραζαφείρη Γρηγόριο Τηλ.: 2371350754 και τον Δ/ντη του
Δημοτικού Σχολείου κ. Μεριβάνη Κωνσταντίνο στο Τηλ. 2371041100.

                             

                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               
                                                   Ζούνη Στυλιανή 


