
 
 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 
 

 Ο Δήμος Δερύνειας ζητά δηλώσεις ενδιαφέροντος/προσφορές για άτομο, 

το οποίο θα διαχειρίζεται το Κυλικείο του Κέντρου Ενηλίκων Δήμου Δερύνειας, 
που βρίσκεται στην οδό Ηρώων αρ. 9 στη Δερύνεια. 

 
Υποχρεώσεις Αναδόχου: 
 

 Διαχείριση και παροχή υπηρεσιών καφετέριας προς τους θαμώνες. 
 

 Ετοιμασία/προσφορά προγεύματος/σνάκς. 
 

 Διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους θαμώνες όπως παρασκευή 

διαφόρων εδεσμάτων (φιδές, κουλούρια, ψωμιά, μαρμελάδες), 
διαγωνισμοί επιτραπέζιων παιχνιδιών, καθώς και ότι άλλο συμφωνηθεί με 

την Επιτροπή Διαχείρισης του Κέντρου. 
 

 Διοργάνωση διαφόρων αθλητικών και άλλων ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Επιτροπή. 
 

 Το κυλικείο θα πρέπει να λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες της 
βδομάδας, Δευτέρα – Παρασκευή, καθώς επίσης και όλα τα βράδια και το 

Σαββατοκυρίακο που θα διεξάγονται δραστηριότητες/εκδηλώσεις στους 
χώρους του Κέντρου Ενηλίκων. 
 

 Οι χώροι του Κέντρου να διατηρούνται συγυρισμένοι και σε άριστη 
κατάσταση. 

 
 Ο διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για το άνοιγμα, κλείσιμο και την 

ασφάλιση του κτηρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής δραστηριοτήτων. 

 
Πρόσθετες πληροφορίες 

 
 Το κόστος της ηλεκτρικής κατανάλωσης (φωτισμός & κλιματισμός) καθώς 

και της υδατοπρομήθειας θα καταβάλλεται από τον Δήμο, εφόσον δεν θα 

ξεπερνά το μέγιστο ποσό που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, με 
την υπογραφή του Συμβολαίου. 

  
 Ο εφοδιασμός του κυλικείου με τα διάφορα προϊόντα αποτελεί απόλυτη 

ευθύνη του Ανάδοχου και το οικονομικό όφελος από τη διαχείριση θα 

παραμείνει στον ίδιο. 
 

 Ο Δήμος Δερύνειας διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του τιμοκαταλόγου της 
καφετέριας. 
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Οικονομική Προσφορά 
 

 Ο προσφοροδότης θα υποβάλει προσφορά ενοικίου διαχείρισης με τον 
μήνα. 
 

 Ο Δήμος Δερύνειας δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί την χαμηλότερη 
προσφορά, αλλά αυτή που θεωρεί την πιο συμφέρουσα και διατηρεί το 

δικαίωμά του για ακύρωση της προσφοράς. 
 
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 Ο Διαχειριστής θα πρέπει να είναι ευχάριστο και συνεργάσιμο άτομο, που 

να μπορεί να προσεγγίζει τις ανάγκες των θαμώνων αλλά και άλλων 
ομάδων που θα χρησιμοποιούν τον χώρο. 
 

Πιστοποιητικά: 
 

 Απολυτήριο Λυκείου 
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 
 Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει Υγειονομικό 
Πιστοποιητικό και Λευκό Ποινικό Μητρώο. 

 
 

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος: 
 

 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος/Προσφορά να φθάσει στο Δημαρχείο 

Δερύνειας μέχρι την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 3:00 μ.μ. 
 

 Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην Δημοτική Γραμματέα κα 
Γαβριέλα Γαβριήλ Πολυκάρπου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο 
τηλέφωνο 23811000. 

 
 

                                                                                      Δήμος Δερύνειας 
Μάρτης 2019 


