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1 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

       ΟΡΘΗ ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ  

(Ωξ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ)                                                                                                                          

                                                                                                      ΑΝΑΡΣΗΣΓΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                                                                                                                                                                                           

                                                   ΑΔΑ: 6ΣΠ465Ν6Δ-2ΥΘ 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                             Ρόδμξ, 5ε  Αογμύζημο 2022 

ΠΓΡΙΦΓΡΓΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  

ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ  

ΔΓΤΣΓΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

 ΔΗΜΟΤ ΡΟΔΟΤ                          

 

      ΘΓΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΓΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ      

                  ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΓΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΦΑΝΣΟΤ.  

 

Ανηζ. Απόθαζεξ Πνμέδνμο 20/2022 

 

    Ο Πνυεδνμξ ημο ΝΠΔΔ «πμιηθή Γπηηνμπή Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δήμμο Ρυδμο » έπμκηαξ  

    οπυρε: 

1. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 103 ημο Ν. 3852/2010 (ΦΓΚ 87Α ) γηα ηε ζφζηαζε ζογπχκεοζε 

Νμμηθχκ Πνμζχπςκ Δεμμζίμο Δηθαίμο. 

2. Σηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 240 υπςξ ηνμπμπμηήζεθε μεηαγεκέζηενα θαη 243 ημο 

Ν.3463/2006 ΚΔΚ. 

3. Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ ΤΑ 63967/2019 ( ΦΓΚ ηΒ 3537/20.9.2019) πμο ηνμπμπμημφκ ηεκ  ΤΑ   

8440/24.2.2011 (ΦΓΚ Β 318), με ζέμα: «Καζμνηζμυξ ιεηημονγίαξ ηςκ πμιηθχκ  

Γπηηνμπχκ θαη νφζμηζε μηθμκμμηθχκ ζεμάηςκ αοηχκ». 

4. Σηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπ΄αν.64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Τ.Α. (ΦΓΚ 1003 Β) ηςκ Τπμονγχκ 

Γζςηενηθχκ θαη ΤΠΓΠΘ πενί: «Λεηημονγίαξ θοιηθείςκ δεμμζίςκ ζπμιείςκ» υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ οπ΄ αν. 111526/Δ4/10-09-2010 Κ.Τ.Α.(ΦΓΚ 1541 Β) 

ηςκ Τπμονγχκ Γζςηενηθχκ θαη ΤΠΓΠΘ θαη ακηηθαηαζηάζεθε ζηεκ ζοκέπεηα με ηεκ 

οπ΄ανηζ.Φ2/1553/129578/Δ1/04.8.2016 ΚΤΑ (ΦΓΚ  2646/η.Β/25.8.2016). 

5. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.3861/2010 (ΦΓΚ 112 η. Α΄) γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ 

οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη 

αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ «Πνυγναμμα Δηαφγεηα» θαη άιιεξ δηαηάλεηξ. 

6. Σεκ οπ΄αν. 2/71762/2-6-2011 (ΦΓΚ 1414/η.β./16-6-2011) Πνάλε ζογπχκεοζεξ 

πμιηθχκ Γπηηνμπχκ Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Δήμμο Ρυδμο. 

7. Σεκ οπ΄ανηζ. 775/27.9.2019 ( ΑΔΑ : ΨΘΔΩ1Ρ-Π52) Απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ 

ομβμοιίμο Ρυδμο πενί μνηζμμφ μειχκ ημο Δ.. ημο ΝΠΔΔ με ηεκ επςκομία ΄΄πμιηθή 
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2 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

Γπηηνμπή Δεοηενμβάζμηαξ Γθπ/ζεξ Δήμμο Ρυδμο΄΄- μνηζμυξ Πνμέδνμο θαη 

Ακηηπνμέδνμο, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε μεηαγεκέζηενα με ηεκ οπ΄ανηζ. 061/31.3.2022   

( ΑΔΑ : 9267Ω1Ρ-Ψ2Γ) Απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ ομβμοιίμο Ρυδμο. 

8. Σεκ οπ΄ανηζ. 67/14. 10.2019 (ΑΔΑ: ΩΓΒΞ465Ν6Δ-ΛΔΘ) Απυθαζε ημο ΝΠΔΔ πενί  

΄΄ογθνυηεζε ζε χμα ημο Δημηθεηηθμφ ομβμοιίμο΄΄, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε 

μεηαγεκέζηενα με ηεκ οπ΄ ανηζ. 15/13.4.2022(ΑΔΑ: 6ΦΞΔ465Ν6Δ-ΩΓ7)Απυθαζε Δ..  

ημο ΝΠΔΔ.  

      9. Σεκ οπ΄ανηζ. 52/2.8.2022 (ΑΔΑ: 64ΝΗ465Ν6Δ-ΠΓ8  ) Απυθαζε Δ.. πενί:  

          ΄΄  Έγθνηζε δηεκένγεηαξ δεμυζημο πιεημδμηηθμφ δηαγςκηζμμφ θαη θαηάνηηζε ηςκ υνςκ  

           δηαθήνολεξ  γηα ηεκ εθμίζζςζε ημο ζπμιηθμφ θοιηθείμο ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΦΑΝΣΟΤ ΄΄. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΟΥΜΕ : 

                            

Ακμηθηό δεμόζημ πιεημδμηηθό δηαγωκηζμό με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ γηα ηεκ ακάδεηλε 

μηζζωηή/ηνηαξ ημο ζπμιηθμύ θοιηθείμο ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΦΑΝΣΟΤ, με ημοξ παναθάηω όνμοξ: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. 

Σόπμξ θαη πνόκμξ δηαγωκηζμμύ 

 

  Ο δηαγςκηζμυξ θαη ε απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ γηα ηεκ εθμίζζςζε ημο εκ ιυγς ζπμιηθμφ 

θοιηθείμο ζα  πναγμαημπμηεζεί ζηεκ Γναμμαηεία ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ Β/ζμηαξ Γθπ/ζεξ 

Δήμμο Ρυδμο ,  Νέα  Αγμνά - 1μξ υνμθμξ- Γναθείμ 26 – Σ.Κ. 85100 Ρυδμξ ,ηεκ 6-9-2022, 

εμένα Σνίηε  θαη ώνα 10:00 δεμυζηα εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ  Γπηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο 

δηαγςκηζμμφ. 

     Όζμη ζα πανεονίζθμκηαη ζηε δηαδηθαζία απμζθνάγηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ιαμβάκμοκ γκχζε  

     υιςκ ηςκ ζημηπείςκ θαη ηςκ πνμζθμνχκ υζςκ ζομμεηέπμοκ ζημκ δηαγςκηζμυ.  

     Πνμζθμνέξ πμο οπμβάιιμκηαη ζηεκ Γπηηνμπή μεηά ηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ απμζθνάγηζεξ  

     δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά παναδίδμκηαη ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ ςξ εθπνυζεζμεξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. 

Τπμιμγηζμόξ μμνημδόηεζεξ - ηνόπμξ επηιμγήξ μηζζωηή θαη ακάζεζεξ εθμεηάιιεοζεξ ημο 

θοιηθείμο. 

 

     Λαμβάκμκηαη οπυρε ηα παναθάης: 

 

α ) Η ηημή ηεξ πνμζθμνάξ, 

β ) Η πνμτπενεζία ζε μίζζςζε ζπμιηθμφ θοιηθείμο, 

γ ) Η πμιοηεθκηθή ηδηυηεηα ημο ηδίμο ε θαη πνμενπυμεκμο απυ πμιοηεθκηθή μηθμγέκεηα, 

δ ) Η μμκμγμκεηθή ηδηυηεηα , 

ε ) Η πηζημπμίεζε ημο ΓΦΓΣ. 
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3 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

 

Σεκ εθμεηάιιεοζε ζα ακαιάβεη αοηυξ πμο ζα ζογθεκηνχκεη ηε μεγαιφηενε μμνημδυηεζε ηςκ α, 

β, γ, δ θαη ε ακςηένς πενηπηχζεςκ, πμο ζα γίκεη ςξ ελήξ:  

 

Κάζε πνμζθμνά ζε εονχ πμιιαπιαζηάδεηαη επί δφμ (2) 

Κάζε πνυκμξ πνμτπενεζίαξ ζε εθμίζζςζε ζπμιηθμφ θοιηθείμο οπμιμγίδεηαη ςξ έκα (1) μυνημ. 

Σμ ζφκμιμ ηςκ μμνίςκ ιυγς πνμτπενεζίαξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ηα μθηχ (8).  

Γηα ηεκ πμιοηεθκηθή ηδηυηεηα οπμιμγίδμκηαη μυνηα ςξ αθμιμφζςξ : 

- Πμιφηεθκμξ οπμρήθημξ εθμεηαιιεοηήξ θοιηθείμο :  πέκηε (5) μυνηα 

- Τπμρήθημξ εθμεηαιιεοηήξ θοιηθείμο πνμενπυμεκμξ απυ πμιοηεθκηθή μηθμγέκεηα : ηνία ( 3 ) 

μυνηα  

-Μμκμγμκε̈ηθή ηδηυηεηα ηέζζενα ( 4 ) μυνηα  

-Πηζημπμηεμέκμξ απυ ημκ ΓΦΓΣ οπμρήθημξ εθμεηαιιεοηήξ θοιηθείμο: επί πιέμκ (1) μυνημ 

-Πηζημπμηεμέκμξ είηε μέζς ΓΟΠΠΓΠ είηε μέζς εκαιιαθηηθχκ ζπεμάηςκ ( ΓΤΔ ): δφμ (2) 

μυνηα. 

ηεκ πενίπηςζε πμο μη πνχημη ζημκ ανηζμυ  μμνίςκ είκαη δφμ ή πενηζζυηενμη ε Γπηηνμπή ημοξ 

δεηάεη κα πνμζθμμίζμοκ ηεκ επυμεκε ενγάζημε εμένα κέα έγγναθε πνμζθμνά. Η δηαδηθαζία 

αοηή μπμνεί κα επακαιαμβάκεηαη θάζε επυμεκε ενγάζημε εμένα μέπνη κα οπάνλεη έκαξ με ημκ 

ορειυηενμ ανηζμυ μμνίςκ.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Δηθαίωμα ζομμεημπήξ ζημκ πιεημδμηηθό δηαγωκηζμό έπμοκ: 

 

α)  Φοζηθά πνυζςπα θαζχξ θαη δεμμηηθά κμμηθά πνυζςπα. 

β) Πμιίηεξ ηςκ θναηχκ- μειχκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, γκχζηεξ ηεξ Γιιεκηθήξ γιχζζαξ. 

Σμ επίπεδμ γιςζζμμάζεηάξ ημοξ γηα ηεκ θαιή εθηέιεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημοξ δηαπηζηχκεηαη 

απυ ηεκ Γπηηνμπή δηεκένγεηαξ ημ δηαγςκηζμμφ. 

 

Δεκ γίκμκηαη δεθημί ζημκ δηαγςκηζμυ:   

α) Όζμη απαζπμιμφκηαη ζημ δεμυζημ ή ζε Ν.Π.Δ.Δ. με μπμηαδήπμηε ενγαζηαθή  ζπέζε.  

β) οκηαλημφπμη. 

γ) Όζμη έπμοκ θχιομα δημνηζμμφ ζημ Δεμυζημ ζφμθςκα με ηα άνζνα 4, (παν.1,2,3, θαη 4), 

5,7,8 θαη 9 ημο Ν. 3528/2007 ( ΦΓΚ 26 Σ.Α΄/9-2-2007 ) 

δ) Όζμη είκαη ακάδμπμη εθμεηάιιεοζεξ άιιμο θοιηθείμο Δεμμζίμο ή Ιδηςηηθμφ πμιείμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ 

 

Σα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ ημο θάζε εκδηαθενυμεκμο ζημ δηαγςκηζμυ είκαη :  

 

Α. Δηθαημιμγεηηθά επί πμηκή απμθιεηζμμφ : 
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4 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

 

α) Έγγναθε αίηεζε με πιήνε ζημηπεία ημο δηαγςκηδμμέκμο. 

β) Έγγναθε μηθμκμμηθή πνμζθμνά πμο εμπενηέπεη ημ πνμζθενυμεκμ πμζυ ζε εονχ εηεζίςξ γηα 

θάζε μαζεηή, ε μπμία ζα ημπμζεηείηαη ζε λεπςνηζηυ απυ ηα άιια δηθαημιμγεηηθά θιεηζηυ 

αδηαθακή θάθειμ.  

Σμ ειάπηζημ πμζυ πνμζθμνάξ απυ ημοξ εκδηαθενμμέκμοξ μνίδεηαη ζηα ηέζζενα (4) εονχ ακά 

μαζεηή εηεζίςξ.  

Η πνμζθμνά πνέπεη κα είκαη θαζανμγναμμέκε πςνίξ λέζμαηα, ζβεζίμαηα, πνμζζήθεξ, 

δημνζχζεηξ. Σοπυκ δηυνζςζε μμκμγνάθεηαη απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ. Η Γπηηνμπή δηεκένγεηαξ 

ημο δηαγςκηζμμφ θαηά ημκ έιεγπμ, αθμφ θαζανμγνάρεη ηε δηυνζςζε, ηε μμκμγνάθεη θαη ηε 

ζθναγίδεη. Η πνμζθμνά απμννίπηεηαη, υηακ οπάνπμοκ ζε αοηή δημνζχζεηξ, μη μπμίεξ ηεκ 

θαζηζημφκ αζαθή θαηά ηε θνίζε ηεξ Γπηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

γ) Πηζημπμηεηηθυ θμνμιμγηθήξ & αζθαιηζηηθήξ εκεμενυηεηαξ ( γηα ζομμεημπή ζε δηαγςκηζμυ). 

δ) Πηζημπμηεηηθυ Γηζαγγειίαξ υηη δεκ είκαη θογυπμηκμξ ή θογυδηθμξ 

ε) Πηζημπμηεηηθυ Πμηκηθμφ Μεηνχμο 

δ) Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ θαηαβάιιεηαη πμζυ εγγφεζεξ ηναθμζίςκ εονχ   ( 300 € )  

ή ακηίζημηπε εγγοεηηθή επηζημιή. Η εγγφεζε αοηή επηζηνέθεηαη ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ 

οπμρήθημοξ μεηά ηεκ θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ εθηυξ ημο οπμρεθίμο, ζημκ μπμίμ 

θαηαθονχζεθε ε παναπχνεζε ημο θοιηθείμο, μ μπμίμξ πνέπεη κα θαηαβάιεη ζομπιενςμαηηθά 

ακηίζημηπμ πμζυ ή εγγοεηηθή επηζημιή πμο κα θαιφπηεη ζοκμιηθά ημ 20 % ημο εηήζημο 

μηζζχμαημξ  ςξ εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ. Σμ πμζυ αοηυ  ή ε εγγοεηηθή 

επηζημιή παναθναηείηαη θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ θαη επηζηνέθεηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ 

άημθα, πιεκ ηεξ πενηπηχζεςξ θαηαγγειίαξ ή πνμχνμο ιήλεξ ηςκ ζομβάζεςκ, μπυηε 

θαηαπίπηεη οπέν ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ. 

ε) Πηζημπμηεηηθυ ημο ΓΦΓΣ (με πνμαπαηημφμεκμ γηα ηεκ ζομμεημπή ζημκ δηαγςκηζμυ αιιά 

απαναίηεηε ε πνμζθυμηζε ημο απυ ημκ ηειηθυ ακάδμπμ εκηυξ εφιμγμο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ 

απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ  ζφμβαζεξ – Γγθφθιημξ αν. πνςη. 4879/12.4.2017 

Τπμονγείμο Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ & Σνμθίμςκ ακαθμνηθά με ΄΄ Οδεγίεξ εθανμμγήξ ηεξ ΤΑ 

14708/2007΄΄).   

ζ) Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 ζηεκ μπμία δειχκεηαη υηη δεκ είκαη ακάδμπμη 

εθμεηάιιεοζεξ άιιμο θοιηθείμο δεμμζίμο ή ηδηςηηθμφ ζπμιείμο . 

η) Όηη άιιμ δηθαημιμγεηηθυ ήζειε θνηζεί θαηά πενίπηςζε ακαγθαίμ πςνίξ κα μεηαβάιιμκηαη μη 

βαζηθμί υνμη ημο δηαγςκηζμμφ θαη εηδηθυηενα :  

 Πηζημπμηεηηθυ πενί με πηχπεοζεξ  

 Δεμμηηθή Γκεμενυηεηα 

 Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ηεκ Δεμμηηθή Γπηπείνεζε Ύδνεοζεξ  Απμπέηεοζεξ  Ρυδμο 

( ΔΓΤΑΡ ) . 

 Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ ζηα ΝΠΔΔ , πμιηθή  Γπηηνμπή Α/ζμηαξ & Β/ζμηαξ εθπ/ζεξ 

Δήμμο Ρυδμο. (ηοπυκ μθεηιέξ απυ πνμεγμφμεκε ζφμβαζε μίζζςζεξ πμιηθμφ θοιηθείμο)  
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5 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

  Β. Δηθαημιμγεηηθά θαηά πενίπηςζε : 

 

α) Πηζημπμηεηηθυ πνμτπενεζίαξ ζε εθμίζζςζε ζπμιηθμφ θοιηθείμο απυ ηεκ ακηίζημηπε πμιηθή 

Γπηηνμπή. 

β) Πηζημπμηεηηθυ πμιοηεθκίαξ απυ ημκ ανμυδημ θμνέα. 

γ) Πηζημπμηεηηθυ δεμυζηαξ ανπήξ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη ε ηδηυηεηα γμκέα μμκμγμκε̈ηθήξ 

μηθμγέκεηαξ . 

 

Γηα ηε ζομμεημπή ηςκ δεμμηηθχκ ή θμηκμηηθχκ κμμηθχκ πνμζχπςκ απαηημφκηαη υια ηα 

ακςηένς δηθαημιμγεηηθά εθηυξ ημο πηζημπμηεηηθμφ Γηζαγγειίαξ, ηεξ οπεφζοκεξ δήιςζεξ ημο 

Ν. 1599/86 θαη ημο απμζπάζμαημξ πμηκηθμφ μεηνχμο. Απαηηείηαη υμςξ, επηπιέμκ απμδεηθηηθυ 

έγγναθμ ημο ελμοζημδμημφμεκμο κα ζομμεηάζπεη ζημ δηαγςκηζμυ αηυμμο. Σα δεμμηηθά ή 

θμηκμηηθά πνυζςπα πμο ζομμεηέπμοκ πνέπεη κα έπμοκ ηεκ δοκαηυηεηα ιεηημονγίαξ ζπμιηθχκ 

θοιηθείςκ εθ ημο θαηαζηαηηθμφ ημοξ.  

Σα δηθαημιμγεηηθά ζα οπμβάιιμκηαη ζηεκ ανμυδηα γηα ηε δηεκένγεηα ημο δηαγςκηζμμφ Γπηηνμπή  

μέζς ηεξ Γναμμαηείαξ ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ, ζηεκ Νέα Αγμνά - 1μξ υνμθμξ- Γναθείμ 26 – 

85100 Ρυδμξ , υπμο θαη ζα πνςημθμιιμφκηαη. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. 

Τπμβμιή εκζηάζεωκ – ακηηπνμζθμνώκ. 

 

α) Έκζηαζε θαηά ηεξ κμμημυηεηαξ ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ ή ηεξ ζομμεημπήξ θάπμημο 

ζε αοηυκ, θαηά ηε δηάνθεηα ημο δηαγςκηζμμφ, οπμβάιιεηαη μέπνη θαη ηεκ επυμεκε ενγάζημε 

εμένα απυ ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηάξ ημο. Η Γπηηνμπή οπμβάιιεη ηεκ έκζηαζε με 

αηηημιμγεμέκε γκςμμδυηεζε ηεξ ζηε πμιηθή Γπηηνμπή πμο είκαη ανμυδηα γηα ηεκ θαηαθφνςζε 

ημο δηαγςκηζμμφ, πνμθεημέκμο κα απμθακζεί ηειηθά γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρή ηεξ. 

β) Γκζηάζεηξ πμο οπμβάιιμκηαη γηα μπμημοζδήπμηε άιιμοξ απυ ημοξ πνμακαθενυμεκμοξ 

ιυγμοξ δε γίκμκηαη δεθηέξ. 

γ) Σεξ έκζηαζεξ θαηά ηεξ ζομμεημπήξ θάπμημο ζημ δηαγςκηζμυ, ιαμβάκεη γκχζε οπμπνεςηηθά 

με ηεκ θνμκηίδα ηεξ Γπηηνμπήξ αοηυξ, θαηά ημο μπμίμο ζηνέθεηαη. 

δ) Ακηηπνμζθμνέξ ζημκ εκ ιυγς δηαγςκηζμυ δεκ γίκμκηαη δεθηέξ . ε πενίπηςζε οπμβμιήξ 

ημοξ απμννίπημκηαη ςξ απανάδεθηεξ . 

 

ΑΡΘΡΟ 6. 

Δηάνθεηα μίζζωζεξ. 

 

Η δηάνθεηα ηεξ μίζζςζεξ μνίδεηαη γηα εκκέα (9) πνυκηα θαη ανπίδεη από ηεκ οπμγναθή ηεξ 

ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ θαη ιήγεη ηεκ  30-06-2031. 
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6 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. 

Καηαβμιή μηζζώμαημξ. 

 

Η εηήζηα θαηαβμιή ημο μηζζχμαημξ ζα γίκεηαη ζημ Σαμείμ ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ 

Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ημο Δήμμο Ρυδμο ζε ηνεηξ (3) δυζεηξ.  Η πνχηε δυζε ζηηξ 30 

Νμεμβνίμο , ε δεφηενε ζηηξ 28 Φεβνμοανίμο θαη ε Σνίηε ζηηξ 31 Μάημο. Σμ φρμξ ηςκ δυζεςκ 

ζα δηαμμνθχκεηαη ζφμθςκα με ημκ ηφπμ:   ο= 1/189 ∙ α ∙β ∙ γ  

 Όπμο: ο είκαη ημ φρμξ ηςκ δυζεςκ, 189 μη ενγάζημεξ εμένεξ ημο έημοξ, α  είκαη ε πνμζθμνά, β 

είκαη μ ανηζμυξ ηςκ θμηηχκηςκ μαζεηχκ ζηηξ εμενμμεκίεξ πμο θαηαβάιιμκηαη μη δυζεηξ, γ 

είκαη μη ενγάζημεξ εμένεξ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιείμο με ακηίζημηπε θμίηεζε μαζεηχκ γηα ηεκ 

πενίμδμ πμο θαιφπηεη ε δυζε. 

Ο ανηζμυξ ηςκ θμηηχκηςκ μαζεηχκ (β) θαη μη ενγάζημεξ εμένεξ γηα ηεκ πενίμδμ πμο θαιφπηεη 

ε δυζε (γ) βεβαηχκμκηαη θάζε θμνά απυ ημκ Δηεοζοκηή ημο πμιείμο. ημκ ανηζμυ αοηυ 

πνμζηίζεηαη θαη μ ανηζμυξ ηςκ ζπμοδαζηχκ άιιςκ ζπμιηθχκ μμκάδςκ ζηεκ πενίπηςζε πμο ζα 

ζοζηεγαζημφκ θαη ζα ελοπενεημφκηαη απυ ημ θοιηθείμ. Οη εμένεξ θαη χνεξ ιεηημονγίαξ ημο 

θοιηθείμο ηαοηίδμκηαη με αοηέξ ηεξ ιεηημονγίαξ (ηαθηηθήξ θαη έθηαθηεξ) ηεξ πμιηθήξ 

Μμκάδαξ θαη ζεςνμφκηαη 189 ενγάζημεξ εμένεξ.  

ηα πμιεία ηεξ Β/ζμηαξ εθπ/ζεξ γηα ηεκ πενίμδμ απυ ηεκ έκανλε ηςκ πνμαγςγηθχκ 

ελεηάζεςκ μέπνη ηεκ ιήλε ημοξ ζα θαηαβάιιεηαη ημ ήμηζο ημο μηζζχμαημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. 

Οη εθμεηαιιεοηέξ ηωκ θοιηθείωκ ζα πνέπεη κα γκωνίδμοκ όηη: 

 

α) Απαγμνεφεηαη ε οπεθμίζζςζε ή ε θαζ΄ μημκδήπμηε ηνυπμ μιηθή ή μενηθή παναπχνεζή ημο 

θοιηθείμο ζε άιιμ άημμμ. Η πανμοζία ημοξ ζημ θοιηθείμ ηηξ χνεξ ιεηημονγίαξ είκαη απαναίηεηε. 

Δφκαηαη υμςξ κα επηθμονμφκηαη απυ πνυζςπμ, ημ μπμίμ ζα πιενμί ηηξ ζπεηηθέξ πνμτπμζέζεηξ 

ενγαζίαξ. Σμ πνυζςπμ ημ μπμίμ ζα ζοκεπηθμονεί πνέπεη απαναηηήηςξ κα πιήνε ηηξ 

πνμτπμζέζεηξ ζφμθςκα με ηα άνζνα 4 , 7 , 8 θαη 9 ημο Ν 3528/2007 (ΦΓΚ 26Α/2007). ε 

πενίπηςζε πμο δεκ δηαζέημοκ βεβαίςζε παναθμιμφζεζεξ ζεμηκανίμο ογηεηκήξ θαη αζθάιεηαξ 

ηνμθίμςκ ημο Γ.Φ.Γ.Σ. οπμπνεμφκηαη κα ημ παναθμιμοζήζμοκ πνμζθμμίδμκηαξ ηε ζπεηηθή 

βεβαίςζε ζηε πμιηθή Γπηηνμπή θαηά ηεκ οπμγναθή ηςκ ζομβάζεςκ . 

β) Γίκαη οπμπνεςηηθή ε πνεζημμπμίεζε Σαμεηαθήξ Μεπακήξ   

γ) Γίκαη οπμπνεςηηθή ε αζθάιηζε ζημ Ο.Α.Γ.Γ.  

δ) Γηα ηεκ ιεηημονγία ημο θοιηθείμο απαηηείηαη ε έθδμζε ζπεηηθήξ αδείαξ απυ ημκ μηθείμ ΟΣΑ 

μεηά απυ γκςμμδυηεζε ηεξ ανμυδηαξ ογεημκμμηθήξ οπενεζίαξ ηεξ πενηθενεηαθήξ εκυηεηαξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαδηθαζίεξ ηεξ ΚΤΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΓΚ 

2135/29.8.2013 ηεφπμξ Β) υπςξ αοηή ηζπφεη . Η άδεηα ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο ζα πνέπεη 

κα βνίζθεηαη ακανηεμέκε ζε εμθακέξ ζεμείμ ημο θοιηθείμο.  

ε) Θα πνέπεη κα ηενμφκ αοζηενά ηηξ ηζπφμοζεξ Τγεημκμμηθέξ Δηαηάλεηξ ζφμθςκα με ηεκ ανηζ. 

Τ1γ/Γ.Π./μηθ.81025 (ΦΓΚ 2135/29-08-2013, η. Β΄) Απυθαζε ημο ανμυδημο Τπμονγμφ Τγείαξ 
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7 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

θαη Κμηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ, υπςξ αοηή δηαμμνθχκεηαη θάζε θμνά, με ηεκ μπμία θαζμνίδμκηαη 

ηα πνμζθενυμεκα είδε απυ ηα ζπμιηθά θοιηθεία. 

ζη) Θα πνέπεη κα εθανμυδμοκ ηεκ Αγμνακμμηθή Δηάηαλε αν.3/2012/30-08-2012 ε μπμία 

ακαδηαηοπχζεθε με ηεκ Α4-458/14.09.2012 (ΦΓΚ 2552/20.09.2012 η. Β΄) ζπεηηθά με ημκ 

θαζμνηζμυ ακχηαηςκ ηημχκ ζηα πνμζθενυμεκα είδε. 

δ) Θα πνέπεη κα ζομμμνθχκμκηαη πιήνςξ πνμξ ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ επηηνμπήξ ειέγπμο ημο  

θοιηθείμο θαη ημο Δ/κηή ημο πμιείμο.         

ε) Γίκαη οπμπνεςμέκμη κα θαζανίδμοκ ημκ αφιεημ πχνμ γφνς απυ ημ θοιηθείμ απυ ζοζθεοαζίεξ  

θαη πνμσυκηα πμο πςιμφκηαη ζε αοηυ. 

ζ) ε πενίπηςζε πμο ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο θοιηθείμο ακαιάβεη ε θαζανίζηνηα ημο ζπμιείμο, 

απαγμνεφεηαη κα θαζανίδεη ημοξ πχνμοξ ημο ζπμιείμο θαηά ηε δηάνθεηα ιεηημονγίαξ ημο 

θοιηθείμο. Ο θαζανηζμυξ ζα γίκεηαη μεηά ημ ςνάνημ ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο.         

 

ΑΡΘΡΟ 9. 

Η πμιηθή Γπηηνμπή έπεη ημ δηθαίωμα: 

 

α) Να μεκ θαηαθονχζεη ημ δηαγςκηζμυ, εθυζμκ θνίκεη υηη μη πνμζθμνέξ είκαη απανάδεθηεξ ή 

γηα μπμημδήπμηε ιυγμ θνίκεη ημ απμηέιεζμα ημο δηαγςκηζμμφ ςξ αζφμθμνμ.  

β) Να επηβανφκεη με ηηξ δαπάκεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ πενίιερεξ ηεξ δηαθήνολεξ ηεξ  

δεμμπναζίαξ, ανπηθήξ θαη ηοπυκ επακαιεπηηθήξ ελ μιμθιήνμο ζε αοηυκ ζημκ μπμίμ ζα 

θαηαθονςζεί μνηζηηθά ε δεμμπναζία.  

Οη απμδείλεηξ θαη ηημμιυγηα θαηαβμιήξ ηςκ ηειχκ αοηχκ πνμζθμμίδμκηαη απαναίηεηα  ζακ 

δηθαημιμγεηηθά θαηά ημκ θαηανηηζμυ θαη οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ εθμίζζςζεξ ημο θοιηθείμο. 

γ) Να θαηαγγείιεη ηεκ ζφμβαζε γηα ζπμοδαίμ ιυγμ πμο ζα παναηενεζεί ή ζα δηαπηζηςζεί απυ 

ηεκ εηδηθή επηηνμπή ειέγπμο θαη θαιήξ ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο. 

δ) Να ζογθνμηήζεη Γπηηνμπή Γιέγπμο θαη θαιήξ ιεηημονγίαξ ημο ζπμιηθμφ θοιηθείμο, ε μπμία 

ζα απμηειείηαη απυ: 

Σμ Δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο ή ημ κυμημμ ακαπιενςηή ημο. 

Έκα μέιμξ ημο οιιυγμο Γμκέςκ - Κεδεμυκςκ με ημκ ακαπιενςηή ημο. 

Έκα μέιμξ ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ με ημκ ακαπιενςηή ημο 

Έκα μέιμξ ηεξ Μαζεηηθήξ Κμηκυηεηαξ με ημκ ακαπιενςηή ημο. 

Έκακ Γθπαηδεοηηθυ ημο ζπμιείμο με ημκ ακαπιενςηή ημο. 

Ένγμ ηεξ Γπηηνμπήξ είκαη μ έιεγπμξ ηεξ μμαιήξ ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο, ε δηάζεζε απυ 

αοηυ ηςκ πνμβιεπυμεκςκ θαη μνηδυμεκςκ εηδχκ απυ ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ  υπςξ αοηέξ 

θάζε θμνά ηζπφμοκ, θαζχξ θαη ε ηήνεζε ηςκ θακυκςκ ογηεηκήξ. 
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8 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 . 

Άιιμη όνμη 

      

 α) Η μίζζςζε ημο ζπμιηθμφ θοιηθείμο θαηά μπμημκδήπμηε ηνυπμ δεκ οπάγεηαη ζηηξ δηαηάλεηξ  

γηα ηηξ εμπμνηθέξ μηζζχζεηξ. 

  β) Σα μηζζχμαηα ηςκ ζπμιηθχκ θοιηθείςκ απμηειμφκ έζμδμ ηεξ ανμυδηαξ ζπμιηθήξ 

επηηνμπήξ θαη εηζπνάηημκηαη θαη δηαηίζεκηαη θαηά ηηξ ηζπφμοζεξ μηθίεξ δηαηάλεηξ.  

ε πενίπηςζε μεηαβμιήξ ηεξ ζφζηαζεξ ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ, αιιαγήξ ημο κμμηθμφ αοηήξ 

θαζεζηχημξ, θαηάνγεζή ηεξ ή θαη ζογπχκεοζήξ ηεξ με άιιε, ημ πμζυ ηεξ μίζζςζεξ ζα 

θαηαβάιιεηαη πάκηα πνμξ υθειμξ ηεξ ζογθεθνημέκεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ  θαη  μυκμ. 

γ) ηε πενίπηςζε πνυςνεξ ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ δηεκενγείηαη κέμξ δηαγςκηζμυξ θαη ε κέα 

ζφμβαζε ζα ηζπφεη μέπνη ηε 30ε Ιμοκίμο μεηά ηεκ ζομπιήνςζε ηςκ εκκέα (9) εηχκ. Σμ 

μίζζςμα ζημκ πνχημ πνυκμ ηεξ ζφμβαζεξ  αοηήξ ζα είκαη μεηςμέκμ θαηά ημ  πυζμ πμο 

ακηηζημηπεί ακαιμγηθά ζημ ζφκμιμ ηςκ ήμενςκ (ενγάζημςκ ) ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ πμο 

μεζμιάβεζε απυ 1εξ Ιμοιίμο , μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ κέαξ ζφμβαζεξ.  

  δ) Όιμη μη παναπάκς υνμη, πμο οπμπνεςηηθά ζα πενηιαμβάκμκηαη ζηε ζπεηηθή ζφμβαζε,  

ζεςνμφκηαη θαη είκαη μοζηχδεηξ.  

  ε) Κάζε πανάβαζε θαη εκυξ μυκμ ελ αοηχκ ζα έπεη ζακ ζοκέπεηα ηεκ θαηαγγειία ηεξ  

ζφμβαζεξ .   

     Πανάβαζε πμο μθείιεηαη ζημκ οπεφζοκμ ακάδμπμ ημο θοιηθείμο ζα πηζημπμηείηαη απυ ηεκ 

Γπηηνμπή Γιέγπμο ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο, εηζεγμφμεκε ηεκ θαηαγγειία ηεξ ζφμβαζεξ απυ 

ημ Δ.. ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ . Η πμιηθή Γπηηνμπή   ζα θνίκεη εάκ  ζοκηνέπεη ή υπη ιυγμξ 

θαηαγγειίαξ ηεξ ζφμβαζεξ θαη απμθαζίδεη  ακαιυγςξ, αθμφ πνμεγμομέκςξ θιεζεί κα εθθνάζεη 

ηηξ απυρεηξ ημο μ εθμεηαιιεοηήξ ημο θοιηθείμο. Ακ δεκ γίκμοκ δεθηέξ, οπμπνεμφηαη ζε 

απυδμζε ημο μηζζίμο (πχνμο) μεηά απυ ηεκ απυθαζε ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ θαη ηεκ 

θαηαγγειία ηεξ ζφμβαζεξ, μέζα ζε πνμζεζμία πμο δεκ μπμνεί κα λεπενκά ηηξ δέθα (10)   

εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ απυθαζεξ. 

 

Με εοζφκε ημο Πνμέδνμο ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ: 

  α) Πενίιερε ηεξ πανμφζαξ  δηαθήνολεξ ζα ζηαιεί γηα δεμμζίεοζε ημοιάπηζημκ μηα θμνά ζε 

δφμ ημπηθέξ εθεμενίδεξ θαη ζα ημπμζεηεζεί ζημκ Πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ηεξ πμιηθήξ 

Γπηηνμπήξ. Η πνμζεζμία μεηαλφ ηεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ πνμθήνολεξ θαη ηεξ εμέναξ ημο ανπηθμφ 

ή ημο επακαιεπηηθμφ δηαγςκηζμμφ δεκ μπμνεί κα είκαη μηθνυηενε ηςκ 30 εμενχκ ή ηςκ 20 

εμενχκ ακηίζημηπα. 

  β) Θα ελαζθαιηζημφκ μη πνμτπμζέζεηξ θαηαιιειυηεηαξ ημο πχνμο ημο θοιηθείμο, 

πνμθεημέκμο  κα εθδμζεί ε απαναίηεηε άδεηα ιεηημονγίαξ απυ ημ Δήμμ Ρυδμο ζφμθςκα με ηηξ 

θείμεκεξ  δηαηάλεηξ. 

  γ) Σεκ ζογθνυηεζε ηνημειμφξ επηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ γηα ηεκ εθμίζζςζε ημο 

εκ ιυγς θοιηθείμο  μεηά ηεκ έθδμζε ζπεηηθήξ απυθαζεξ ημο Πνμέδνμο ημο  ΝΠΔΔ. 
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9 Δήμμξ Ρυδμο 

πμιηθή Γπηηνμπή 

Β/ζμηαξ Γθπαίδεοζεξ 

 

 

Με εοζφκε  ημο Δ/κηε ημο ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΑΦΑΝΣΟΤ, ζα ημπμζεηεζεί  πενίιερε ηεξ 

πανμφζαξ δηαθήνολεξ ζημκ Πίκαθα ακαθμηκχζεςκ θαη ζηεκ είζμδμ ημο ζπμιείμο.  
 

                                                   Ο  ΠΡΟΓΔΡΟ  

 

 

                                                      ΓΤΣΡΑΣΙΟ ΚΑΡΙΚΗ       
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