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  ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
( ΓΙΑ ΣΗΝ  ΔΚΜΙΘΧΗ ΥΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ) 

 
Η ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ρόδνπ πξνθεξύζζεη δεκόζην πιεηνδνηηθό 
επαλαιεπηηθό δηαγωληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκίζζωζε ηνπ ζρνιηθνύ θπιηθείνπ 
Γσμναζίοσ ΑΦΑΝΣΟΤ, γηα ελλέα  (9 ) ρξόληα θαη εηδηθόηεξα  από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 
ύκβαζεο έωο 30.6.2031. 
Ο Γηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ηελ 29-9-2022 , ημέρα  Πέμπηη  και ώρα 11:00 ,  δεκόζηα, ζηα 
γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο (Νέα Αγνξά – 1νο όξνθνο – γξαθείν 26) ελώπηνλ ηεο  
επηηξνπήο  δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ. 
                Γικαιολογηηικά ζσμμεηοτής : 
Α. Γικαιολογηηικά επί ποινή αποκλειζμού : 
α) Έγγξαθε αίηεζε κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ δηαγωληδνκέλνπ. 
β) Έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πνπ εκπεξηέρεη ην πξνζθεξόκελν πνζό ζε επξώ εηεζίωο γηα θάζε 
καζεηή. 
γ) Πηζηνπνηεηηθά θορολογικής & αζθαλιζηικής ελεκεξόηεηαο (γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγωληζκό) . 
δ) Πηζηνπνηεηηθό Δηζαγγειίαο όηη δελ είλαη θπγόπνηλνο ή θπγόδηθνο 
ε) Πηζηνπνηεηηθό Πνηληθνύ Μεηξώνπ 
δ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγωληζκό θαηαβάιιεηαη πνζό εγγύεζεο ηξαθνζίωλ επξώ   (300€ ) 
ε) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ ΔΦΔΣ (κε πξναπαηηνύκελν γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγωληζκό αιιά απαξαίηεηε 
ε πξνζθόκηζε ηνπ από ηνλ ηειηθό αλάδνρν εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζρεηηθήο  ζύκβαζεο – Δγθύθιηνο αξ. πξωη. 4879/12.4.2017 Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Σξνθίκωλ αλαθνξηθά κε ΄΄ Οδεγίεο εθαξκνγήο ηεο ΤΑ 14708/2007΄΄).   
ζ) Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία λα  δειώλεηαη όηη δελ είλαη αλάδνρνη εθκεηάιιεπζεο 
άιινπ θπιηθείνπ δεκνζίνπ ή ηδηωηηθνύ ζρνιείνπ . 

η) Όηη άιιν δηθαηνινγεηηθό ήζειε θξηζεί θαηά πεξίπηωζε αλαγθαίν ρωξίο λα κεηαβάιινληαη νη βαζηθνί 

όξνη ηνπ δηαγωληζκνύ θαη ειδικόηερα :  
 

 Πηζηνπνηεηηθό πεξί κε πηώρεπζεο  
 Γεκνηηθή Δλεκεξόηεηα 
 Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ηελ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο  Απνρέηεπζεο  Ρόδνπ 

( ΓΔΤΑΡ ) . 

 Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο ζηα ΝΠΓΓ , ρνιηθή  Δπηηξνπή Α/ζκηαο & Β/ζκηαο εθπ/ζεο 
Γήκνπ Ρόδνπ. (ηπρόλ νθεηιέο από πξνεγνύκελε ζύκβαζε κίζζωζεο ρνιηθνύ θπιηθείνπ)  
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  Β. Γικαιολογηηικά καηά περίπηωζη : 
α) Πηζηνπνηεηηθό πξνϋπεξεζίαο ζε εθκίζζωζε ζρνιηθνύ θπιηθείνπ από ηελ αληίζηνηρε ρνιηθή    
    Δπηηξνπή. 
β) Πηζηνπνηεηηθό πνιπηεθλίαο από ηνλ αξκόδην θνξέα. 
γ) Πηζηνπνηεηηθό δεκόζηαο αξρήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα γνλέα  κνλνγνλε̈ηθήο  
    νηθνγέλεηαο . 

 
Γηα ηε ζπκκεηνρή ηωλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπωλ απαηηνύληαη όια ηα αλωηέξω 
δηθαηνινγεηηθά εθηόο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ Δηζαγγειίαο, ηεο ππεύζπλεο δήιωζεο ηνπ Ν. 1599/86 θαη ηνπ 
απνζπάζκαηνο πνηληθνύ κεηξώνπ. Απαηηείηαη όκωο, επηπιένλ απνδεηθηηθό έγγξαθν ηνπ 
εμνπζηνδνηνύκελνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην δηαγωληζκό αηόκνπ. Σα δεκνηηθά ή θνηλνηηθά πξόζωπα πνπ 
ζπκκεηέρνπλ πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ζρνιηθώλ θπιηθείωλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνύ 
ηνπο.  
 
Σα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη ζηηο αξκόδηεο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγωληζκνύ Δπηηξνπέο κέζω 
ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο, ζηελ Νέα Αγνξά - 1νο όξνθνο- Γξαθείν 26 – 85100 Ρόδνο , 
όπνπ θαη ζα πξωηνθνιινύληαη. 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο θαζώο θαη πιήξεο ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο , 
πξνζεξρόκελνη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηα γξαθεία ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Γήκνπ Ρόδνπ (Νέα Αγνξά – 1νο όξνθνο – Γξαθείν 26).  
 
 
              Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  
                                                           ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
                                                                                   Γήκνπ Ρόδνπ 
 
 
                                                                            ΔΤΣΡΑΣΙΟ ΚΑΡΙΚΗ   
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