
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

(γηα εθμίζζωζε θοιηθείμο Γομκαζίμο – Γεκηθμύ Λοθείμο Γοπαιίμο) 

 

 Η  Δ/Βάζμηα Σπμιηθή Γπηηνμπή ημο Δήμμο Δςνίδμξ πνμθενφζζεη 
δεμυζημ πιεημδμηηθυ δηαγςκηζμυ, με ζθναγηζμέκεξ πνμζθμνέξ,  γηα ηεκ 
εθμίζζςζε ημο θοιηθείμο Γομκαζίμο – Γεκηθμφ Λοθείμο Γοπαιίμο  ζφμθςκα με 
ηεκ 64321/δ4/16.05.2008 (Φ.Γ.Κ. 1003/30.05.2008 ηεφπμξ Β) θμηκή 
απυθαζε ηςκ Υπμονγχκ Γζςηενηθχκ, θαη Γζκηθήξ Παηδείαξ θαη 
Θνεζθεομάηςκ, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ  111523/Δ4/10.09.2010 
απυθαζε ημο Υπμονγμφ Παηδείαξ , Δηα Βίμο Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηςκ θαη 
ηεκ ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΓΚ 2646/25.08.2016 ηεφπμξ 
Β’) με ημοξ παναθάης υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ: 
 

1. Σόπμξ θαη πνόκμξ ημο δηαγωκηζμμύ  

 

Ο δηαγςκηζμυξ ζα γίκεη ζημ γναθείμ Γομκαζίμο Ληδςνηθίμο ζηηξ 30 

Νμεμβνίμο 2022  εμένα Πέμπηε θαη απυ χνα 10.00 έςξ 12:00 

 

2. Δηθαίωμα ζομμεημπήξ έπμοκ 
 

 α) Φοζηθά πνυζςπα θαζχξ θαη δεμμηηθά κμμηθά πνυζςπα.  
 β) Πμιίηεξ ηςκ θναηχκ – μειχκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, γκχζηεξ 
ηεξ Γιιεκηθήξ γιχζζαξ.  
 

 

 

                

 

               

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑ     

«ΥΟΛΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ 

Δ/ΒΑΘΜΙΑ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ                                
ΔΗΜΟΤ ΔΩΡΙΔΟ» (Ν.Π. Δ.Δ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ληδωνίθη,  31 Οθηωβνίμο 2022 
  

   

 

 

 

 



 

Δε γίκμκηαη δεθημί ζημ δηαγωκηζμό: 
 

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

 β)   Σοκηαλημφπμη. 
      γ) Όζμη έπμοκ θχιομα δημνηζμμφ ζημ δεμυζημ, ζφμθςκα με ηα άνζνα 

(παν.1,2,3,4).5,7,8 θαη 9 ημο Ν.3528/2007 (ΦΓΚ 26 Α/09-02-2007) 

      δ) Όζμη είκαη ακάδμπμη εθμεηάιιεοζεξ άιιμο θοιηθείμο Δεμυζημο ή 
Ιδηςηηθμφ Σπμιείμο  

 

3. Δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ  

 

     α) Έγγναθε αίηεζε με πιήνε ζημηπεία με πιήνε ζημηπεία ημο 
δηαγςκηδμμέκμο γηα ηε ζομμεημπή ημο ζημ δηαγςκηζμυ.  
 β) Έγγναθε μηθμκμμηθή πνμζθμνά πμο εμπενηέπεη ημ πνμζθενυμεκμ γηα 
ημ θαηά μαζεηή πμζυ ζε εονχ, ε μπμία δεκ ζα είκαη μηθνυηενε ηςκ δφμ  (2) € 

θαη ζα ημπμζεηείηαη ζε λεπςνηζηυ απυ ηα άιια δηθαημιμγεηηθά θιεηζηυ 
αδηαθακή θάθειμ, θαζανμγναμμέκε πςνίξ λέζμαηα, ζβεζίμαηα, πνμζζήθεξ, 
δημνζχζεηξ. Τοπυκ 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 δημνζχζεηξ, μη μπμίεξ ηεκ θαζηζημφκ αζαθή θαηά ηεκ θνίζε 
ηεξ Γπηηνμπήξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ  
 γ) Πηζημπμηεηηθυ πνμτπενεζίαξ ζε εθμίζζςζε ζπμιηθμφ θοιηθείμο απυ 
ηεκ ακηίζημηπή ζπμιηθή επηηνμπή.  
 δ) Πηζημπμηεηηθυ πμιοηεθκίαξ απυ ημκ ανμυδημ θμνέα.  
 ε) Πηζημπμηεηηθυ θμνμιμγηθήξ εκεμενυηεηαξ.  
 ζη) Πηζημπμηεηηθυ Γηζαγγειίαξ υηη δεκ είκαη θογυπμηκμξ ή θογυδηθμξ. 
  δ) Πηζημπμηεηηθυ Πμηκηθμφ Μεηνχμο.  
  ε) Πμζυ εγγφεζεξ 300,00 € ή ακηίζημηπε εγγοεηηθή επηζημιή. Η 
εγγφεζε αοηή ζα επηζηνέθεηαη ζημοξ εκδηαθενυμεκμοξ οπμρήθημοξ μεηά ηεκ 
θαηαθφνςζε ημο δηαγςκηζμμφ εθηυξ ημο οπμρεθίμο, ζημκ μπμίμ 
θαηαθονχζεθε ε παναπχνεζε ημο θοιηθείμο, μ μπμίμξ πνέπεη κα θαηαβάιιεη 
ζομπιενςμαηηθά ακηίζημηπμ πμζυ ή εγγοεηηθή επηζημιή πμο κα θαιφπηεη 
ζοκμιηθά ημ 20% ημο εηήζημο μηζζχμαημξ ςξ εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ 
ζφμβαζεξ. Τμ 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 ηεξ ζφμβαζεξ, μπυηε θαηαπίπηεη 
οπέν ηεξ Σπμιηθήξ Γπηηνμπήξ. 
  ζ) Υπεφζοκε δήιςζε ημο κ. 1599/1986 υηη δεκ είκαη ακάδμπμη 
εθμεηάιιεοζεξ άιιμο θοιηθείμο δεμυζημο ή ηδηςηηθμφ ζπμιείμο.  



 

 η) Πηζημπμηεηηθυ δεμυζηαξ ανπήξ απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπηεη ε 
ηδηυηεηα γμκέα μμκμγμκεσθήξ μηθμγέκεηαξ.  
 ηα) Πηζημπμηεηηθυ ημο ΓΦΓΤ  
 ηβ) Ό, ηη άιιμ δηθαημιμγεηηθυ ήζειε θνηζεί θαηά πενίπηςζε ακαγθαίμ 
πςνίξ κα μεηαβάιιμκηαη μη βαζηθμί υνμη ημο δηαγςκηζμμφ.  
 

 Γηα ηεκ ζομμεημπή Δ.Ν.Π. απαηημφκηαη υια ηα παναπάκς 
δηθαημιμγεηηθά εθηυξ ημο πηζημπμηεηηθμφ εηζαγγειίαξ, ηεξ οπεφζοκεξ 
δήιςζεξ ημο κ. 1599/1986 θαη ημο απμζπάζμαημξ πμηκηθμφ μεηνχμο. 
  Απαηηείηαη, υμςξ επί πιέμκ απμδεηθηηθυ έγγναθμ ημο 
ελμοζημδμηεμέκμο κα ζομμεηάζπεη ζημ δηαγςκηζμυ αηυμμο. Τα δεμμηηθά 
πνυζςπα πμο ζομμεηέπμοκ πνέπεη κα έπμοκ ηε δοκαηυηεηα ιεηημονγηάξ 
ζπμιηθχκ θοιηθείςκ εθ ημο θαηαζηαηηθμφ ημοξ. (παν. 6 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΓΚ 1003/30.05.2008 ηεφπμξ Β΄), υπςξ 
ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ 
(Κ.Υ.Α.Φ2/1553/129578¶Δ1¶04.08.2016(ΦΓΚ2646/25.08.2016 ηεφπμξ Β’). 
 

4. Δηάνθεηα μίζζωζεξ 
 

 Η δηάνθεηα μίζζςζεξ μνίδεηαη απυ 1-12-2022 έςξ 30-6-2028.  

 

Καηαβμιή μηζζώμαημξ 
 

Η θαηαβμιή ημο μηζζχμαημξ ζα γίκεηαη ζε ηνεηξ (3) δόζεηξ. Η πνώηε ζηηξ 30 
Νμεμβνίμο, ε δεφηενε ζηηξ 28 Φεβνμοανίμο θαη ε Τνίηε ζηηξ 31 Μαϊμο. 

 

Γηδηθά γηα ηεκ ζπμιηθή πνμκηά 2022 – 2023 ε πνώηε δόζε ζα θαηαβιεζεί 
ζηηξ 30 Ιακμοανίμο 2023. 
 

30Θα ιαμβάκεηαη πάκηα οπυρε μ ανηζμυξ ηςκ θμηημφκηςκ μαζεηχκ θαηά ημ 
ζπμιηθυ έημξ πμο πιενχκμκηαη μη δυζεηξ.  

 

5. Ο πιεημδόηεξ πμο ζα ακαιάβεη ηεκ εθμεηάιιεοζε ημο θοιηθείμο ζα 
πνέπεη κα γκωνίδεη όηη:  

 α) Απαγμνεφεηαη ε οπεθμίζζςζε ημο θοιηθείμο ή ε παναπχνεζε ζε 
άιιμ άημμμ  
 β) Γίκαη οπμπνεςηηθή ε πνεζημμπμίεζε ηαμεηαθήξ μεπακήξ 

 γ) Γίκαη οπμπνεςηηθή ε αζθάιηζε ζημκ Ο.Α.Γ.Γ.  
 δ) Γηα ηε ιεηημονγία ημο θοιηθείμο απαηηείηαη ε έθδμζε ζπεηηθήξ αδείαξ 

 ε) Τα πνμξ πχιεζε πνμσυκηα είκαη αοηά πμο ακαθένμκηαη θαη μνίδμκηαη 
απυ ηε Υγ. Δηάηαλε Υ1γ/Γ.Π/ μηθ 81025/27.08.2013 (ΦΓΚ 
2135/29.08.2013 ηεφπμξ Β’).  



 

 ζη) Θα οθίζηαηαη ειέγπμοξ απυ ηεκ Γπηηνμπή Γιέγπμο Λεηημονγίαξ 
ημο θοιηθείμο, θαη ημκ Δ/κηή ημο ζπμιείμο θαη ζα πνέπεη κα ζομμμνθχκεηαη 
πιήνςξ πνμξ ηηξ οπμδείλεηξ ημοξ.  
 δ) Γίκαη οπμπνεςμέκμξ κα θαζανίδεη ημκ πνμαφιημ πχνμ απυ πνμσυκηα 
πμο πςιμφκηαη ζημ θοιηθείμ 

  ε) Σε 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 γίκεηε 
μεηά ημ ςνάνημ ιεηημονγίαξ ημο θοιηθείμο  
 ζ) Θα επηβανοκζεί ελ μιμθιήνμο με ηηξ δαπάκεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ 
πενίιερεξ δηαθήνολεξ ηεξ δεμμπναζίαξ θαη υπμηα έλμδα αοηήξ, ανπηθήξ θαη 
ηοπυκ επακαιεπηηθήξ, επίζεξ θαη ηα έλμδα ηοπυκ κμμίμςκ θναηήζεςκ ηειχκ 
ηεξ ζφμβαζεξ. Οη απμδείλεηξ θαη ηημμιυγηα θαηαβμιήξ ηςκ ηειχκ αοηχκ 
πνμζθμμίδμκηαη απαναίηεηα ζακ δηθαημιμγεηηθά θαηά ημκ θαηανηηζμυ θαη 
οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ εθμίζζςζεξ ημο θοιηθείμο  
 η) Η θαηαβμιή ημο μηζζχμαημξ ζα απμδεηθκφεηαη μυκμ με έγγναθε 
απυδεηλε είζπναλεξ ηεξ Σπμιηθήξ Γπηηνμπήξ. Η Καζοζηένεζε δυζεξ 
δεμημονγεί δηθαίςμα ημο εθμηζζςηή κα θαηαγγείιεη ηε ζφμβαζε θαη κα 
εηζπνάλεη ηα μθεηιυμεκα θαηά ημκ κυμμ πενί είζπναλεξ δεμμζίςκ εζυδςκ θαη 
επηδίςλεξ απμδεμίςζεξ. 
  ηα) Παναιαμβάκεη ημ θοιηθείμ ζε θαιή θαηάζηαζε θαη οπμπνεμφηαη ζημ 
δηάζηεμα πμο ζα ημ πνεζημμπμηεί κα ημ επημειείηαη θαη κα ημ παναδχζεη ζημκ 
εθμηζζςηή ζηεκ θαηάζηαζε πμο ημ πανέιαβε, αιιηχξ εοζφκεηαη γηα 
απμδεμίςζε. 
  Ιβ) Η έθδμζε άδεηαξ ιεηημονγίαξ ζα γίκεη με μένημκα θαη απμθιεηζηηθή 
εοζφκε ημο μηζζςηή  
 ηγ) ζα ελμθιεί ημοξ ιμγανηαζμμφξ Δ.Γ.Η πμο αθμνμφκ ηεκ πανμπή πμο 
ειεθηνμδμηεί ημ αθίκεημ ημο θοιηθείμο. 
  Οη παναπάκς υνμη είκαη οπμπνεςηηθμί. Η πανάβαζε εκυξ θαη μυκμ 
υνμο απυ ημ μηζζςηή ζα έπεη ςξ ζοκέπεηα ηεκ θαηαγγειία ηεξ ζφμβαζεξ.  
 

Η απμζθνάγηζε ηωκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη από ηεκ Γπηηνμπή Δηεκένγεηαξ 
ημο δηαγωκηζμμύ ηεκ  30ε Νμεμβνίμο 2022,  μεηά ηε ιήλε θαηάζεζεξ  
ηωκ πνμζθμνώκ. 
 

Γηα πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενυμεκμη/εξ μπμνμφκ κα 
απεοζφκμκηαη ζημ γνθείμ ημο Δηεοζοκηή ημο Γεκηθμφ Λοθείμο Γοπαιίμο  ηηξ 
εμένεξ θαη χνεξ ιεηημονγίαξ ημο (ηει. 2634.0.51314). 
  

Η Πνυεδνμξ ηεξ Σ.Γ.  
 

Γιέκε Παπαγεςνγίμο 


