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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου)

Το Κολέγιο Terra Santa  προκηρύσσει νέο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου με τα παρακάτω στοιχεία, για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
ΚΟΛΕΓΙΟ TERRA SANTA

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Λυκούργου 12, Ακρόπολης, 1510 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 22421100, Φαξ. 22317565, Email: terrasantacollege@cytanet.com.cy

       Ο διαγωνισμός και η υποβολή των σφραγισμένων οικονομικών προσφορών με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, θα  γίνονται δεκτά από την Παρασκευή 31
Μαΐου 2019, μεταξύ των ωρών 07:30 με 13:30,  μέχρι και τη Δευτέρα  17 Ιουνίου
2019, ώρα 11:00πμ.



ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΕΣ

1. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Τα  έξοδα  της  υποβολής  της  προσφοράς  επιβαρύνουν  αποκλειστικά  τον
προσφοροδότη.

    
2. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  προσφοροδότες  θα  πρέπει  να  μελετήσουν  όλες  τις  οδηγίες,  όρους  και
προδιαγραφές  που  περιλαμβάνονται  στα  έγγραφα  της  προσφοράς.  Σε
περίπτωση  που δε δοθούν όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στα έγγραφα της
προσφοράς ή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς που δε συνάδει πλήρως  με
τις πρόνοιες των εγγράφων της προσφοράς, πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα τη
μη αποδοχή της.
Κάθε  προσφοροδότης  θα  πρέπει  να  προμηθευτεί  τα  ακόλουθα  έγγραφα  της
προσφοράς μόνο από την ιστοσελίδα του κολεγίου:
(α)  Προκήρυξη προσφοράς – Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς 

          (β)  Όροι Προσφοράς – Οδηγίες Προς Τους Προσφοροδότες
          (γ)  Έντυπο Προσφοράς
          (δ)  Στοιχεία Προσφοροδότη
          (ε)  Όροι Συμβολαίου
          (στ)  Συμβόλαιο Συμφωνίας
          (ζ)   Κανονισμοί Λειτουργίας  του Κυλικείου του Κολεγίου Terra Santa
   
3. ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  προσφοροδότες θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Έντυπο Προσφοράς, που
περιλαμβάνεται στα παρόντα έγγραφα, το ποσό  που προσφέρουν ετησίως κατά
μαθητή για την περίοδο από 1/9/2019 μέχρι 30/06/2020. Επίσης θα πρέπει να
σημειώσουν  μια  αρχική  εκτίμηση  του  συνολικού  ετησίου  ποσού  της
προσφοράς, που θα την υπολογίσουν αφού ζητήσουν από το σχολείο μια αρχική
εκτίμηση του συνολικού αριθμού των μαθητών που αναμένεται να φοιτήσουν
κατά την υπό αναφορά περίοδο.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφοροδότες πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής για  ποσό ίσο με το 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς, σε
μορφή  προσωπικής  ή  Τραπεζικής  Επιταγής  στο  όνομα  του  Κολεγίου  Terra
Santa.
Η εγγύηση συμμετοχής  των αποτυχόντων προσφοροδοτών  θα  επιστρέφεται
μετά την κατακύρωση των προσφορών
Η εγγύηση συμμετοχής των επιτυχόντων προσφοροδοτών θα επιστρέφεται μετά
την υπογραφή των Συμβολαίων και εφόσον προσκομίσουν τραπεζική εγγύηση,
στο όνομα του Κολεγίου Terra Santa, για πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου.
Η εγγύηση συμμετοχής θα κατάσχεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)   Εάν  ο  προσφοροδότης  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη  διάρκεια
ισχύος της προσφοράς
(β)  Εάν ο επιτυχών προσφοροδότης αποτύχει να υπογράψει τα Συμβόλαια ή
δεν προσκομίσει τραπεζική εγγύηση για πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου.



5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά   που  θα  υποβληθεί  θα  είναι  σε  κλειστό  φάκελο  και  θα  είναι
συμπληρωμένη  με  ανεξίτηλο  μελάνι.  Θα  περιλαμβάνει  δε   τα  ακόλουθα
έγγραφα: 
(α) Το « Έντυπο Προσφοράς», δεόντως υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο.
(β)  Το  Έντυπο  «Στοιχεία  Προσφοροδότη»,  δεόντως  υπογεγραμμένο  και
συμπληρωμένο.     
(γ) Την Εγγύηση Συμμετοχής.
(δ)  Επίσημο Πιστοποιητικό Υγείας για Χειριστές Τροφίμων, από το Υπουργείο
Υγείας.
(ε)   Επίσημο  Ιατρικό  Πιστοποιητικό  (από  το  Υπουργείο  Υγείας)  για
μεταδοτικές ασθένειες.
(στ)  Ονομαστικό Κατάλογο των ατόμων που θα εργάζονται στο κυλικείο μαζί
με επίσημα Πιστοποιητικά Υγείας για κάθε άτομο.
(ζ) Πιστοποιητικό Καθαρού Ποινικού Μητρώου.
(η) Πιστοποιητικό Μη Πτώχευσης.

6. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα
γράφει   «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟΥ TERRA SANTA» και  να απευθύνονται  στο Γενικό Διευθυντή
του σχολείου.
Οι  προσφορές  μπορούν  να  παραδοθούν  στο  Γενικό  Διευθυντή  ή  στη
Γραμματεία  του  σχολείου  ή  να  σταλούν  ταχυδρομικά.  Ως  τελευταία
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η  Ιουνίου 2019 και ώρα
11.00 π.μ.
Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη.
       

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η κατακύρωση  της  προσφοράς  ανήκει  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του
Γενικού Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί
την  υψηλότερη  ή  οποιαδήποτε  άλλη  προσφορά.  Η  σχετική  απόφαση
λαμβάνεται με γνώμονα την καλύτερη ποιοτικά εξυπηρέτηση των μαθητών και
του προσωπικού.  H Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει
τους προσφοροδότες σε συνέντευξη και έχει δικαίωμα αποδοχής ή απόρριψης
οποιασδήποτε προσφοράς. Έχει επίσης το δικαίωμα να ακυρώσει τις προσφορές
σε  οποιοδήποτε  χρόνο  πριν  από  την  κατακύρωσή  τους,  χωρίς  να  έχει
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των προσφοροδοτών και χωρίς να υποχρεούται να
δώσει λόγους για την ακύρωσή τους.
Η μη προσέλευση προσφοροδότη σε καθορισμένη συνέντευξη  καθιστά  την
προσφορά του άκυρη.

8. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η  προσφορά   πρέπει  να  ισχύει  για  περίοδο  90  ημερών  από  την  τελευταία
ημερομηνία  υποβολής των προσφορών.   Η Διεύθυνση του σχολείου έχει  το
δικαίωμα  να  ζητήσει  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  αν  το  κρίνει
αναγκαίο. 
   



9. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Σε περίπτωση κατακύρωσης της Προσφοράς, θα σταλεί από τη Διεύθυνση του
σχολείου επιστολή αποδοχής στον επιτυχόντα προσφοροδότη.

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Ο επιτυχών προσφοροδότης  είναι υπόχρεος, εντός 5 (πέντε) ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης της Επιστολής Αποδοχής να προσέλθει στο σχολείο για
την υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου.

11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Μαζί  με  την  επιστροφή  του  υπογεγραμμένου  Συμβολαίου,  ο  επιτυχών
προσφοροδότης πρέπει να προσκομίσει τραπεζική εγγύηση για πιστή εκτέλεση
του Συμβολαίου για ποσό  ίσο με το 10% του ολικού ποσού του Συμβολαίου. 
Η εγγύηση  πιστής εκτέλεσης του Συμβολαίου θα είναι πληρωτέα στο Κολέγιο
Terra Santa και  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  περίπτωση  αποτυχίας  του
προσφοροδότη  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  το
Συμβόλαιο.
Η εγγύηση πιστής εκτέλεσης του Συμβολαίου θα ισχύει για όλη την περίοδο
εκμετάλλευσης του κυλικείου δηλαδή από την 1/09/2019 μέχρι την 30/06/2020.
Αποτυχία  του  προσφοροδότη  να  συμμορφωθεί  προς  τους   Όρους  της
Προσφοράς ή/ και τους Όρους του Συμβολαίου  θα έχει ως αποτέλεσμα την
κατάσχεση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης του Συμβολαίου

 



ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Γενικό Διευθυντή
Κολεγίου Terra Santa

Εγώ ο υποφαινόμενος αφού μελέτησα όλους τους όρους των παρόντων Εγγράφων
Προσφοράς και αφού επισκέφθηκα το χώρο του Κυλικείου στο Κολέγιο Terra Santa,
συμφωνώ
(α) να αναλάβω την εκμετάλλευση του Κυλικείου του σχολείου σύμφωνα με τους
όρους της προσφοράς, και 
(β) να καταβάλλω το ποσό των €…………  κατά μαθητή και κατά σχολικό έτος.

Δηλώνω ότι έχω αντιληφθεί  πλήρως τον τρόπο υπολογισμού του τελικού αριθμού
μαθητών με βάση τον οποίο θα γίνει  ο τελικός υπολογισμός του ολικού ποσού της
προσφοράς κατά έτος. Η αρχική εκτίμηση του ολικού ποσού της προσφοράς μου, με
βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία που μου έχετε δώσει, καθορίζεται στα €…………
για την περίοδο 1/9/2019 μέχρι 30/06/2020. Κατανοώ ότι  το ακριβές ολικό ποσό  της
προσφοράς  θα  αναπροσαρμοστεί  με  βάση  τους  Όρους  του  Συμβολαίου  στις  30
Σεπτεμβρίου 2019.

Συμφωνώ  πως  σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  μου  γίνει  αποδεκτή,  η  περίοδος
εκμετάλλευσης θα είναι από 1/9/2019 μέχρι 30/6/2020, με δικαίωμα του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολής να παρατείνει την ισχύ του Συμβολαίου, με τη συγκατάθεσή
μου.

Σε  περίπτωση  που  η  προσφορά  μου  γίνει  αποδεκτή,  αναλαμβάνω  να  καταβάλω
εγγύηση για πιστή εκτέλεση του Συμβολαίου, ίση με ποσό €………….

Συμφωνώ πως η προσφορά μου ισχύει για περίοδο 90 ημερών από την τελευταία
ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Μέχρι  να  υπογραφεί  το  Συμβόλαιο,  η
προσφορά μου αυτή μαζί  με  την  γραπτή αποδοχή σας,  θα αποτελούν  δεσμευτικό
συμβόλαιο μεταξύ μας.

Αντιλαμβάνομαι  ότι  δε  δεσμεύεστε  να  δεχτείτε  την  υψηλότερη  ή  οποιαδήποτε
προσφορά  και  ότι  έχετε  το  δικαίωμα  να  ακυρώσετε  τις  προσφορές,  χωρίς
οποιαδήποτε ευθύνη έναντι εμού και χωρίς να μου δώσετε λόγους για την ακύρωση.

Ημερομηνία: ……………… Υπογραφή Προσφοροδότη: ……………………………

Όνομα Προσφοροδότη: ……………………………………………

Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: ……………………………………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση: ……………………………………………
                           
                                          ……………………………………………

Τηλέφωνο / Φάξ: ……………………………………………

Email: ……………………………………………



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ

Ονοματεπώνυμο :  ……………………………………………

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας :  ……………………………………………

Ημερομηνία Γέννησης : ……………………………………………

Οικογενειακή Κατάσταση :  ……………………………………………

Αριθμός Τέκνων :  ……………………………………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση :  ……………………………………………

……………………………………………

Τηλέφωνο / Φάξ : ……………………………………………

Email : ……………………………………………

Προηγούμενη πείρα σε συναφείς εργασίες (περιγράψτε)  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΟΔΟΤΗ

Δηλώνω υπεύθυνα ότι  τα πιο πάνω στοιχεία μου είναι  αληθή και  αναγνωρίζω το
δικαίωμα της Διεύθυνσης του Κολεγίου  Terra Santa  να τα διερευνήσει και να τα
επαληθεύσει, αν το επιθυμεί.
Γνωρίζω  ότι  ψευδής  δήλωσή  μου  αποτελεί  ποινικό  αδίκημα  και  καθιστά  την
προσφορά μου άκυρη.

Υπογραφή Προσφοροδότη:  …………………………………….                 

Ημερομηνία: …………………………………….                 



ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

1. Για  σκοπούς  υπολογισμού  του  συνολικού  πληρωτέου  ποσού  κατά  έτος  και
ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ανά πάσα στιγμή ο πραγματικός αριθμός των
μαθητών του σχολείου, θα ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
(α)  Ο  αριθμός  των  μαθητών  του  σχολείου  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος
Συμβολαίου  θα θεωρείται  για  τη σχολική  χρονιά  2019-2020,  ο  πραγματικός
αριθμός  του σχολείου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2019.
(β)   Ο Ιδιοκτήτης   θα  κοινοποιήσει  γραπτώς  προς  τον  Διαχειριστή  στις  30
Σεπτεμβρίου 2019 τον πραγματικό αριθμό των μαθητών του σχολείου κατά την
υπό αναφορά ημερομηνία. Με βάση δε αυτό τον αριθμό θα πληροφορήσει τον
Διαχειριστή για το ολικό ετήσιο πληρωτέο ποσό.
(γ)  Σε περίπτωση που το Συμβόλαιο θα παραταθεί και για τη σχολική χρονιά
2020-2021,  ο  αριθμός  των  μαθητών  του  σχολείου  για  τους  σκοπούς  του
παρόντος Συμβολαίου θα θεωρείται, ο πραγματικός αριθμός  του σχολείου κατά
την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που φαίνεται
στο (β) .

2. Οι πληρωμές θα γίνονται σε 10 ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως:
Η πρώτη  μηνιαία  δόση θα  καταβάλλεται  με  την  υπογραφή  της  Συμφωνίας,
δεύτερη την 1/10/2019 και η κάθε επόμενη την 1η μέρα του καθενός από τους
επόμενους μήνες, έτσι ώστε η τελευταία (10η δόση) να είναι πληρωτέα   την
1/6/2020.  Σε περίπτωση  που η Συμφωνία παραταθεί και για τη σχολική χρονιά
2020-2021  θα  ακολουθηθεί  ανάλογη  διαδικασία  πληρωμής  των  μηνιαίων
δόσεων, με αρχή την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
 

3. Ο υπολογισμός των μηνιαίων δόσεων θα γίνει  ως ακολούθως:
Για την περίοδο 2019-2020:
Η πρώτη μηνιαία δόση θα είναι το ένα δέκατο (1/10) του εκτιμημένου  ολικού
ποσού της προσφοράς όπως  περιλαμβάνεται στο Έγγραφο της Προσφοράς.
Η κάθε μια από τις άλλες εννέα δόσεις θα είναι ίση με το ένα δέκατο (1/10) του
ολικού πληρωτέου ποσού, όπως προκύπτει από τον Όρο 1(β) πιο πάνω. Νοείται
ότι  η  2η δόση  (της  1/10/2019)   θα  αναπροσαρμοστεί  διορθωτικά  ώστε  το
σύνολο της 1ης και 2ης να είναι ίσο με το  διπλάσιο της μηνιαίας δόσης που
προκύπτει από τον Όρο 1(β).
Για την περίοδο 2020-2021:
Η πρώτη μηνιαία δόση θα είναι ίση με τη μηνιαία δόση κατά την προηγούμενη
σχολική χρονιά 2019 - 2020. 
Η κάθε μια από τις άλλες εννέα δόσεις θα είναι ίση με το ένα δέκατο (1/10) του
ολικού πληρωτέου ποσού, όπως προκύπτει από τον Όρο 1 (γ) πιο πάνω. Νοείται
ότι  η  2η δόση  (της  1/10/2020)   θα  αναπροσαρμοστεί  διορθωτικά  ώστε  το
σύνολο της 1ης και 2ης να είναι ίσο με το  διπλάσιο της μηνιαίας δόσης που
προκύπτει από τον Όρο 1(γ).

4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης της καταβολής μηνιαίων δόσεων,
και ανεξάρτητα των οποιονδήποτε άλλων μέτρων που τυχόν θα ληφθούν από το
Διοικητικό Συμβούλιο,  ο Διαχειριστής υποχρεούται  να καταβάλλει πρόσθετα
και τόκο επί του ποσού που καθυστερείται με επιτόκιο όπως καθορίζεται από
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.



5. Όλα τα έξοδα των κυλικείων,  όπως υλικά, καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό,
προσωπικό,  καθώς  και  ο  απαραίτητος  εξοπλισμός  και  εγκατάσταση  του
Κυλικείου θα βαρύνουν το Διαχειριστή.  

6. Ο  Διαχειριστής  οφείλει  να  υιοθετήσει  ή/  και  να  συμμορφώνεται  προς  τους
Νόμους  και  Οδηγίες  της  Κύπρου  ειδικά  και  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης
γενικότερα που αφορούν τη Λειτουργία των Κυλικείων καθώς επίσης και τους
Κανονισμούς Λειτουργίας του Κυλικείου του Κολεγίου Terra Santa.

7. Ο  Διαχειριστής  οφείλει  να  συμμορφώνεται  στις  υποδείξεις  του  Διοικητικού
Συμβουλίου  ή  της  Διεύθυνσης  του  σχολείου  ή  της  Επιτροπής  Ελέγχου  του
Κυλικείου  σε  θέματα  που  αφορούν  την  τήρηση  τιμοκαταλόγου,  την
καθαριότητα  του  Κυλικείου,  την  ποιότητα  και  καταλληλότητα  των
προσφερόμενων ειδών και τη συμπεριφορά του προς το προσωπικό και τους
μαθητές του σχολείου.

8. H Διεύθυνση του σχολείου δε φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια
χρόνου ή μείωση του χρόνου λειτουργίας  του σχολείου  για λόγους  που δεν
εξαρτώνται  από  αυτή.  Επίσης  δεν  έχει  καμιά  ευθύνη  για  τυχόν  ύπαρξη
πλανοδιοπωλών στους χώρους γύρω από το σχολείο.

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου
έχουν το δικαίωμα να παρέχουν πρωινό ρόφημα ή / και φαγητό σε άπορους
μαθητές  ή  και  σε  άλλους  μαθητές  στα  πλαίσια  ειδικών  εκδηλώσεων  ή
προγραμμάτων.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και η Επιτροπή Ελέγχου του Κυλικείου
του σχολείου  έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα της λειτουργίας του Κυλικείου
και ο Διαχειριστής έχει  υποχρέωση να παρέχει  σ΄ αυτούς κάθε διευκόλυνση
προς αυτό το σκοπό.

11. Ο Διαχειριστής  θέτει  κατά καιρούς  υπόψη του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τη
Διεύθυνση  και  την  Επιτροπή  Ελέγχου  του  Κυλικείου  για  έγκριση
τιμοκαταλόγου  με  τα  είδη  που θα  διαθέτει  και  τις  προτεινόμενες  τιμές.   Ο
τιμοκατάλογος αυτός πρέπει να συμφωνεί με τον αντίστοιχο που εγκρίνεται από
τις ειδικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για τα κυλικεία των δημοσίων
σχολείων,  οι  δε  τιμές  δεν  πρέπει  να  διαφέρουν  από  τον  αντίστοιχο  του
Υπουργείου Παιδείας πέραν του 30%.

12. Ο Διαχειριστής δε δικαιούται να προβαίνει σε μετατροπές ή προσθήκες στον
χώρο του Κυλικείου χωρίς τη γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου. Κάθε
τέτοια  προσθήκη  ή  εγκατάσταση  θα  ανήκει  στον  Ιδιοκτήτη,  χωρίς  καμιά
υποχρέωση.

13. Ο Διαχειριστής  θα είναι υποχρεωμένος, μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας,
να παραδώσει αμέσως το Κυλικείο στην κατάσταση που το παρέλαβε και θα
φέρει  ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, με εξαίρεση την από φυσική
φθορά.



14. Ο  Διαχειριστής  θα  υποχρεούται,  αν  του  ζητηθεί  από  τη  Διεύθυνση  του
σχολείου, να εκκενώσει το Κυλικείο από τα περιουσιακά του στοιχεία ώστε να
γίνουν τυχόν επιδιορθώσεις / βελτιώσεις που θα αποφασιστούν. Νοείται ότι σε
τέτοιες περιπτώσεις θα υποχρεούται να παραδίδει τα κλειδιά στους αρμοδίους.
Νοείται επίσης ότι αν οι εργασίες για επιδιορθώσεις / βελτιώσεις θα γίνουν σε
περιόδους  σχολικών  εργασιών  και  θα  έχουν  ως  συνέπεια  τη  διακοπή  των
εργασιών του Κυλικείου, ο διαχειριστής θα τυγχάνει της ανάλογης μείωσης από
το ποσό που  είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο σχολείο.

15. Ο Διαχειριστής θα είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει  οποιαδήποτε Νομοθεσία
της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  αφορά  τα  της  λειτουργίας  μιας  επιχείρησης.
Ειδικότερα θα πρέπει να εφαρμόζει τη Νομοθεσία για τον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ), ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς
επίσης  τους  Νόμους  και  τους  Κανονισμούς  που  αφορούν  την  εργοδότηση
προσωπικού. 

16. Το Συμβόλαιο θα ανανεωθεί αυτόματα και για τη σχολική χρονιά 2020-2021 με
τους ιδίους όρους, εκτός εαν υπάρξει γραπτή  προειδοποίηση από οποιαδήποτε
πλευρά, κατά τον μήνα Μάιο του 2020, με την οποία θα ενημερώνεται η άλλη
πλευρά για διακοπή της Συμφωνίας. 

17. Εν πάση περιπτώσει και ανεξάρτητα από την ύπαρξη παραβάσεων ή όχι,  το
Διοικητικό  Συμβούλιο  του σχολείου  έχει  δικαίωμα άμεσου τερματισμού  της
παρούσας Συμφωνίας αν λόγοι υγείας των μαθητών το επιβάλλουν. Νοείται ότι
σε τέτοια περίπτωση ο Ιδιοκτήτης δε θα έχει δικαίωμα αποζημιώσεων εκτός αν
υπήρχε παράβαση όρου της παρούσας σύμβασης από το Διαχειριστή.

18. Ο  Ιδιοκτήτης  δεν  φέρει  καμία  ευθύνη  για  οποιαδήποτε  ζημιά  προκαλέσουν
μαθητές ή  άλλα πρόσωπα σε περιουσία του Διαχειριστή.

19. Ο Ιδιοκτήτης καθιστά σαφές ότι το Συμβόλαιο που υπογράφεται αποτελεί μόνο
άδεια εκμετάλλευσης και η χρήση του Κυλικείου δεν έχει σχέση με ενοικίαση,
ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια.

20. Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι ουσιώδεις, παράβαση δε από τον
Διαχειριστή οποιουδήποτε από αυτούς δίνει το δικαίωμα στον Ιδιοκτήτη να την
τερματίσει εγγράφως.



 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΚΟΛΕΓΙΟΥ TERRA SANTA

1. Τον  γενικό  Έλεγχο  της  Λειτουργίας  του  Κυλικείου  του  σχολείου  έχει  το
Διοικητικό Συμβούλιο του σχολείου είτε άμεσα είτε δια του Γενικού Διευθυντή
του σχολείου.

2. Ο Γενικός  Διευθυντής  του σχολείου κατά την έναρξη της  σχολικής  χρονιάς
ορίζει Επιτροπή Ελέγχου του Κυλικείου (ΕΕΚ) ως ακολούθως:

 Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των τριών κύκλων του σχολείου
 Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Γονέων
 Δύο Εκπρόσωποι των μαθητών, ένας από τον Κύκλο του Γυμνασίου-

Λυκείου και ένας από τον Κύκλο του Δημοτικού Σχολείου.

3. Η  Επιτροπή Ελέγχου του Κυλικείου έχει τις ακόλουθες ευθύνες:
(α)  Τον  κατά εύλογα χρονικά διαστήματα έλεγχο του Κυλικείου με σκοπό τη
διαπίστωση της συμμόρφωσης του Διαχειριστή του Κυλικείου:

 στις συνθήκες Υγιεινής που απαιτούνται
 στα είδη που διατίθενται στο Κυλικείο καθώς και στην ποιότητά τους
 στις τιμές διάθεσης των διαφόρων ειδών 

(β)  Την ετοιμασία κατά τρίμηνο Εκθέσεων προς το Γενικό Διευθυντή για την
όλη κατάσταση που επικρατεί στο Κυλικείο και την υποβολή εισηγήσεων για
λήψη των αναγκαίων μέτρων 
(γ)  Την κατά καιρούς επανεξέταση των ειδών που παρέχονται από το Κυλικείο
και  την  υποβολή  εισηγήσεων  προς  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  τόσο  για
προσθήκη νέων ειδών ή αφαίρεση  κάποιων  από τα ήδη εγκεκριμένα, καθώς
επίσης και για τις τιμές στις οποίες διατίθενται.

4. Τα είδη που προσφέρονται από τον Διαχειριστή του Κυλικείου είναι αυτά που
αναφέρονται  στον  εγκεκριμένο  κατάλογο  και  για  τις  εγκεκριμένες  τιμές.  Ο
κατάλογος αυτός πρέπει να είναι αναρτημένος, με ευθύνη του Διαχειριστή του
Κυλικείου, σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το Κυλικείο.

  
5. Ο  Διαχειριστής  ,  κατά  την  προμήθεια  προϊόντων  από  διάφορους

κατασκευαστές, πρέπει να είναι βέβαιος ότι πληρούνται οι Πρόνοιες των περί
Υγιεινής Τροφίμων  Γενικών Κανονισμών του Υπουργείου Υγείας.

6. Ο Διαχειριστής του Κυλικείου και κάθε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν,
οφείλει να υποβάλλει στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς Πιστοποιητικό Υγείας
(που  να  περιλαμβάνει  εξέταση  για  σαλμονέλα,  παράσιτα  και  δερματικές
παθήσεις).

7. Ο  Διαχειριστής  του  Κυλικείου  πρέπει  να  συμμορφώνεται  στους  Κανόνες
Υγιεινής που περιέχονται στο συνημμένο Παράρτημα.  

 



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

Η Συμφωνία που έγινε σήμερα στις …./.…/………, στα Γραφεία του Κολεγίου Terra
Santa,  μεταξύ του  Γενικού Διευθυντή του Κολεγίου  Terra Santa, ως εκπροσώπου
του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου, και από τώρα και στο εξής καλουμένου
«ο  Ιδιοκτήτης»  αφ’   ενός  και  του/της  ……………………………......,  Αρ.  Δελτ.
Ταυτότητας ……….. , από τώρα και στο εξής  καλουμένου «ο/ η Διαχειριστής/στρια»
αφετέρου, μαρτυρεί τα ακόλουθα:

Ο  Ιδιοκτήτης  επιθυμεί  ορισμένες  υπηρεσίες  να  παρέχονται  από  το/  τη
Διαχειριστή/στρια, δηλαδή:
Την  εκμίσθωση  του  Κυλικείου  και  την  εξυπηρέτηση  των  μαθητών  και  του
προσωπικού του Κολεγίου Terra Santa, και έχει αποδεχτεί προσφορά του Διαχειριστή
για την προσφορά των πιο πάνω υπηρεσιών για το ποσό των € ……….. κατά μαθητή
(Ευρώ  ………………..………)  κατά  σχολικό  έτος  (από  τώρα  και  στο  εξής
καλουμένου «Ποσό Συμβολαίου»), συν ΦΠΑ.

Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε τώρα στην παρουσία μαρτύρων ως ακολούθως:

1. Στη  Συμφωνία  αυτή  λέξεις  και  εκφράσεις  θα  έχουν  το  ίδιο  νόημα  όπως
ορίζονται στους Όρους του Συμβολαίου που από τώρα θα αναφέρονται.

2. Τα  ακόλουθα   έγγραφα  θα  αποτελούν  και  θα  ερμηνεύονται  ως  μέρος  της
Συμφωνίας αυτής, δηλαδή:
(α)  Προκήρυξη προσφοράς – Πρόσκληση για Υποβολή Προσφοράς 

          (β)  Όροι Προσφοράς – Οδηγίες Προς Τους Προσφοροδοτες
          (γ)  Έντυπο Προσφοράς
          (δ)  Στοιχεία Προσφοροδότη
          (ε)  Όροι Συμβολαίου
          (στ)  Τραπεζική Εγγύηση Συμβολαίου
          (ζ)   Κανονισμοί Λειτουργίας  του Κυλικείου του Κολεγίου Terra Santa

3. Σε  αντάλλαγμα  των  πληρωμών που  θα  γίνονται  από τον  Διαχειριστή  στον
Ιδιοκτήτη,  όπως  αναφέρεται  πιο  κάτω,  ο  Ιδιοκτήτης  συμφωνεί  όπως  ο
Διαχειριστής  εκμεταλλεύεται  το  Κυλικείο  και  παρέχει  τις  πιο  πάνω
αναφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συμβολαίου από κάθε
άποψη.

4. Ο  Διαχειριστής  συμφωνεί  να  πληρώνει  τον  Ιδιοκτήτη  σε  αντάλλαγμα  της
εκμετάλλευσης του Κυλικείου, το μηνιαίο ποσό του Συμβολαίου σε χρόνο και
τρόπο που περιγράφεται από το Συμβόλαιο.

5. Ημερομηνία  έναρξης   εργασιών  ορίζεται  η  …………………..και  το  παρόν
Συμβόλαιο έχει ισχύ τη διάρκεια του σχολικού έτους  2019-2020

6. Η παρούσα Συμφωνία είναι δυνατό να παραταθεί,  αμοιβαία  συναινέσει των
συμβαλλομένων μερών,  και  για το σχολικό έτος  2020-2021 υπό τους  ιδίους
όρους.  Νοείται  ότι  για  τη  διακοπή  της  θα  πρέπει  να  δοθεί  γραπτή
προειδοποίηση   εντός  του  Μαΐου  του  2020  από  το  μέρος  που  επιθυμεί  τη
διακοπή της.



Τα  συμβαλλόμενα  μέρη,  παρουσία  μαρτύρων  έχουν  υπογράψει,  σφραγίσει  και
χαρτοσημάνει  τα παρόντα, την ημέρα και χρόνο που γράφτηκε πιο πάνω.

Ο  Ιδιοκτήτης                                                     Ο/Η Διαχειριστής/στρια

…………………………..                                ……………………………

Μάρτυρες
 
1.     Όνομα ……………………….               Υπογραφή ……………………..

2.      Όνομα ……………………….               Υπογραφή …………………….

Χαρτόσημα

 


