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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(για την εκμίσθωση του κυλικείου του 40ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου ) 
 

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» 
προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
εκμίσθωση του κυλικείου του 40ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Γ. Μαράντη 
Τέρμα,  Τ.Κ.71303, Ηράκλειο). 
Ο διαγωνισμός θα γίνει σε συνάρτηση με: α)την τιμή προσφοράς, β) την 

προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου 
ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα και ε) 
την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπή στη διεύθυνση: 
Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, Περιοχή Λίντο, στις                    
15-01-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με 

την προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αναλυτική 
διακήρυξη, εγγύηση συμμετοχής το ποσό των 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική 
επιστολή . 
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα τέσσερα 

ευρώ (4,00€) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό 
εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.  
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στη διεύθυνση: Θύρα 14, Παγκρήτιο Στάδιο, Σπύρου Μουστακλή, 
Περιοχή Λίντο, Ηράκλειο Κρήτης έως και 15 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10:00 π.μ. 
Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr.   
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 

γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα 
τηλέφωνα 2813-409412 και 2813-409414 ή στο e-mail : protovathmia@gmail.com  

 
 

       Ο  Πρόεδρος  
 
 

        Αντώνιος Περισυνάκης     


