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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας 

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση: 

1. του κυλικείου του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας 

2. του κυλικείου του Γυμνασίου Ηράκλειας 

3. του κυλικείου του Γυμνασίου Κοίμησης.  

4. του κυλικείου του Γυμνασίου Σκοτούσσης 

5. του κυλικείου του Γυμνασίου Στρυμονικού 

 

 Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας θα γίνει στο 

γραφείο του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. 

δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Ηράκλειας θα γίνει 

στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Κοίμησης θα γίνει 

στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Σκοτούσσης θα γίνει 

στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Στρυμονικού θα γίνει 

στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 17 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. 

δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία των Διευθυντών των 

ανωτέρω σχολείων, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να 

δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

(Τηλ. Επικ. ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας: 2325 0 25817, Γυμνάσιο Ηράκλειας: 2325 0 22288, Γυμνάσιο Κοίμησης: 

2325 0 23229, Γυμνάσιο Σκοτούσσης: 2321 0 99120, Γυμνάσιο Στρυμονικού: 2321 0 86209). Η διακήρυξη 

του διαγωνισμού θα είναι, επίσης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας και στη Διαύγεια 

(ΑΔΑ:Ω59ΟΟΚ93-7Δ1). 

 

  Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Γκόγκας Νικόλαος 
 


