
                                                 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                     Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                                                                                   ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

Ηράκλειο, 27-08-2018 

Αρ. Πρωτ: 5962/Φ70 

 
 

                                                                                   ΠΡΟΣ:  α. Εφημερίδα «Νέα Κρήτη»  

          β. Εφημερίδα 

            «Χανιώτικα Νέα» 

 γ. Εφημερίδα «Ανατολή» 

          δ. Δήμο Ηρακλείου 
          ε. Επιμελητήριο Ηρακλείου 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Το ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με τη με αρ. 188/19-07-2018  Θέμα 3ο Απόφαση της 

Συγκλήτου του, διενεργεί Δημόσιο Επαναληπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες κλειστές 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, με αριθμό 

διακήρυξης 5961/Φ70/27-08-2018, για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την  

εκμίσθωση-εκμετάλευση των κυλικείων του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, και στις 

εγκαταστάσεις των τμημάτων που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο 

Νικόλαο και στη Σητεία.  

   

Κωδικός ΝUTS GR 431, GR 432, GR 433, GR434 

cpv 55410000-7 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ.715/1979 (ΦΕΚ 

212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών η εκποιήσεων ακινήτων, 

εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών». 

Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική και νόμισμα προσφοράς το Ευρώ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκμίσθωση - εκμετάλλευση και λειτουργία των Κυλικείων του ΤΕΙ 

Κρήτης, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών/φοιτητριών και του προσωπικού του, στους 

χώρους που διαθέτει το Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και στις εγκαταστάσεις των τμημάτων 

του που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και  στη Σητεία.   

Οι προσφορές θα αφορούν  στην εκμετάλλευση των κυλικείων στο σύνολό τους. 

Επιμέρους προσφορές θα απορρίπτονται. 
 

ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: Το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(50.000,00 €) ετησίως ήτοι τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και εξήντα έξι 

λεπτά (4.166,66 €) μηνιαίως, σταθερός υποχρεωτικός όρος για όλους τους 

συμμετέχοντες χωρίς συντελεστή βαρύτητας ή μοριοδότηση. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προμηθευτές επί 180 ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 

από τον παραπάνω χρόνο, απορρίπτεται. 

ΑΔΑ: ΩΝΣΚ4691Ο3-ΨΩ2





 

  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από 01/01/2019 έως 31/12/21 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Δευτέρα  17/09/2018 και ώρα 14.00               

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Αναθέτουσα Αρχή είναι το ΤΕΙ 

ΚΡΗΤΗΣ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 18-09-2018 και ώρα 11:00π.μ. στα 

γραφεία της  Διεύθυνσης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας. 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη της Διακήρυξης  από τη διαδικτυακή 

Πύλη του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) πύλη  

www.promitheus.gov.gr, όπως επίσης και από τον ιστότοπο του ΤΕΙ Κρήτης   

www.teicrete.gr :(URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations. 

 

 Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2810379307 κα. Δαμιανάκη Μαρία, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους προς μίσθωση χώρους  σε 

προκαθορισμένα ραντεβού, προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για την σύνταξη της 

τεχνικής τους προσφοράς. (τηλ. επικοινωνίας 2810-379 375, κος Α. Παντελάκης) 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

 

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ,  

     ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicrete.gr/
https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations
ΑΔΑ: ΩΝΣΚ4691Ο3-ΨΩ2
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