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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ 9ΟΥ &  ΤΟΥ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

 

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, αφού έλαβε 
υπόψη της:  

 Το Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 Το άρθρο 113, παρ. 8 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/31-7-1990) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 

 Το άρθρο 5 του Ν.1894/1190 (ΦΕΚ 110/Α/28-8-1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και 
άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» 

 Το άρθρο 10, παρ. 8 του Ν.2327/1995 (ΦΕΚ 156/Α/31-7-1995) «Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και 
άλλες διατάξεις» 

 Το άρθρο 243 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» 

 Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Την ΚΥΑ 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β/30-5-2008) των Υπουργών 
Εσωτερικών και ΥΠΕΠΘ «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» 

 Την ΚΥΑ 111526/Δ4/10-9-2010 (ΦΕΚ 1541/Β/15-9-2010) των Υπουργών Εσωτερικών 
και ΥΠΕΠΘ «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» 

 Την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646/Β/25-08-2016) των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τροποποίηση της ΚΥΑ 64321/Δ4/16.05.2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
ΚΥΑ 111526/Δ4/10-9-2010» 

 Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ55339/8-9-20(ΦΕΚ3780/Β/8-9-2020) των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων –Παιδείας και Θρησκευμάτων –Υγείας-Εσωτερικών –Υποδομών και 
Μεταφορών. 

 Το άρθρο 90 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/23-5-2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 

 Την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας  μετά από 
την υπ’ αριθμό πρωτ. 565/18-9-2020 παραίτηση του εκμισθωτή και την ανάγκη 
εξυπηρέτησης των μαθητών και του προσωπικού 



 Την ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. 
 Την με αριθμό 34/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ:ΩΚΚ6ΟΚ3Ζ-5ΒΓ), με την 
οποία: α) εγκρίθηκε η εκμίσθωση του κυλικείου στο 9ο  Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας  β) 
καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού και γ) 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

 Την με αριθμό 25/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ:9ΓΥ4ΟΚ3Ζ-ΠΝ6), με την 
οποία: α) εγκρίθηκε η εκμίσθωση του κυλικείου στο 14ο  Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας  
β) καθορίστηκαν οι όροι του δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού και γ) 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

 Την με αριθμό 34/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ: ΩΚΚ6ΟΚ3Ζ-5ΒΓ), με την 
οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση   
του κυλικείου του  9ο  Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. 

  Την με αριθμό 39/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας (ΑΔΑ:ΨΗΖ3ΟΚ3Ζ-ΝΧ3), με την 
οποία εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση   
του κυλικείου του  14ο  Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του κυλικείου 
του 9ου  Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας και του 14ου  Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας  
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1. 

Τόπος και χρόνος της διεξαγωγής διαγωνισμού 
 
Ο  διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο  9ου  Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας  θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Αθηνών 99 γραφείο 
323, την 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00πμ δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε δια 
εκπροσώπου τους, είτε ταχυδρομικά, στο  γραφείο 323, μέχρι την 25/08/2021και ώρα 10.30 
Ο  διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο  14ου  Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας  θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Αθηνών 99 γραφείο 
323, την 25/08/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 δημόσια, ενώπιον της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 
Η κατάθεση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, είτε δια 
εκπροσώπου τους, είτε ταχυδρομικά, στο  γραφείο 323, μέχρι την 25/08/2020 και ώρα 12.00 
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
διακήρυξης και της κείμενης νομοθεσίας για την λειτουργία κυλικείων δημόσιων σχολείων. 
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση 
όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 



 
ΑΡΘΡΟ 2 

Δικαίωμα συμμετοχής  
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα. 
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το 
επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από 
την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό 
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση. 
β) Συνταξιούχοι. 
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 
5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 /Α΄/9.2.07). 
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού     Σχολείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν την προαναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε πρωτότυπη 
μορφή ή επικυρωμένα από δημόσια αρχή: 
 
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε 
ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», καθαρογραμμένη χωρίς ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων ευρώ (4,00€) ανά μαθητή 
ετησίως. Οι μαθητές  που φοιτούν στο σχολείο ανέρχονται περίπου στα 169 άτομα. 
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική 
Επιτροπή. 
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα. 
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.  
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.  
η) Ποσό εγγύησης  300 ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Το ποσό της εγγύησης  (ή η 
αντίστοιχη εγγυητική επιστολή) καταβάλλεται την ημέρα και την ώρα έναρξης του 
διαγωνισμού.  
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, ο οποίος πρέπει να 
καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά 
το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή 
η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά 
τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε 
καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι  δεν είναι ανάδοχος 
εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου. 



ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής 
οικογένειας, 
ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ  
ιβ) Βεβαίωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το όποιο να προκύπτει ότι δεν οφείλει από 
εκμετάλλευση άλλου κυλικείου.  
Ιγ) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι 
βασικοί όροι του διαγωνισμού. 

 
Οι παραπάνω 2 σφραγισμένοι φάκελοι (φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής   και   φάκελος 
οικονομικής προσφοράς ), θα τοποθετούνται σε έναν ενιαίο φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά 
για το διαγωνισμό για την μίσθωση κυλικείου  του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ή του 
14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας». Στον φάκελο αυτόν θα πρέπει να αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλευσης του κυλικείου. 
 

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
α) Η τιμή της προσφοράς , 
β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, 
γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου  ή και προερχομένου από πολύτεκνη  οικογένεια, 
δ) Η  μονεγονεϊκή ιδιότητα  
ε) Η πιστοποίηση  από τον ΕΦΕΤ. 

 
Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη  μοριοδότηση των 
α,β,γ,δ, και ε παραπάνω περιπτώσεων ,που θα γίνει ως εξής :  
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.  
ΙΙ. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα  (01) 
μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα  οκτώ (8) 
ΙΙΙ. Για την πολυτεκνική ιδιότητα  υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως : 

α) Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου :πέντε(05) μόρια. 
β) Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια :τρία 
(03) μόρια. 

ΙV. Μονογονεϊκή ιδιότητα :τέσσερα (04) μόρια . 
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου :επιπλέον ένα (01) 
μόριο .  
VΙ.) Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο  (02) 
μόρια. 

 
Στην  περίπτωση που οι πρώτοι  στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι  η Επιτροπή τους 
ζητάει  να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία 
αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη  εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον 
υψηλότερο αριθμό μορίων. 

 
Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού  ή της συμμετοχής κάποιου σε 
αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα  
από την ημερομηνία διενέργειας του. Ενστάσεις  που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους  



από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές . Της  ένστασης κατά της συμμετοχής 
κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση  υποχρεωτικά με φροντίδα της Επιτροπής, αυτός 
κατά του οποίου στρέφεται.  

 
 ΑΡΘΡΟ 5 

Διάρκεια μίσθωσης 
 

α) Η μίσθωση  ισχύει για εννέα (9) χρόνια, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. Αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει 30-6-2031 (Λήξη  Σχολικής Χρονιάς 2030 - 
2031). 
Β) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 20 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και 
η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Καταβολή μισθώματος 

 
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, 
η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου.  
 
Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο  
 

υ=(α*β*γ)/189 
Όπου :  
υ είναι το ύψος των δόσεων , 
189 οι εργάσιμες ημέρες  του έτους , 
α είναι η προσφορά ανά μαθητή , 
β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι 
δόσεις, 
γ είναι οι εργάσιμες  ημέρες  λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών 
για την περίοδο που καλύπτει η δόση. 

 
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει 
η δόση (γ) βεβαιώνεται κάθε φορά από το διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό 
προστίθεται και ο αριθμός  των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που 
θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο  
 
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής 
και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδος και θεωρούνται – αφού υπολογίστηκαν οι νομοθετημένες 
αργίες (διακοπές, εορτές, εκδρομές, περίπατοι) - 189 εργάσιμες  ημέρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Υποχρεώσεις  του μισθωτή – εκμεταλλευτή του κυλικείου 

Ο μισθωτής – εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 
α)  Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολική ή 



μερική παραχώρηση του κυλικείου  σε άλλο άτομο. 
β)  Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής. 
γ)  Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. - ΕΦΚΑ  
δ)  Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. 
ε) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του 
κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου. 
στ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες 
και  προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο. 
ζ)   Σε  περίπτωση   που  την  εκμετάλλευση  του  κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του 
σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του κυλικείου.  

η) Η παρουσία του εκμισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται 
να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας, 
σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26/Α/9-2-
2007), "Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". 

θ). Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές 
Διατάξεις: 

1) την με αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή τροποποιείτε κάθε 
φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. 

2) υπ’ αρίθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Υπ. Απόφασης (Λειτουργία κυλικείων δημοσίων 
σχολείων ΦΕΚ 1003Β/30.05.2008) 

3) Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013) 

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των 
σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

4) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ55339/8-9-20(ΦΕΚ3780/Β/8-9-2020) των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων –Παιδείας και Θρησκευμάτων –Υγείας-Εσωτερικών –Υποδομών και 
Μεταφορών. 

ι) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης 
σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει 
προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσης 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 

Κ) Απαγορεύεται η προμήθεια ,η διάθεση και η χρήση από τον εκμεταλλευτή του κυλικείου των 
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης  καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από 
βιοδιασπώμενη πλαστική ύλη(άρθρο 5   του Νόμος 4736/2020).        

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Δικαιώματα Σχολικής Επιτροπής 

 
Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα: 

α)  να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για 
οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. 

Β) να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από 
την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 9 
Άλλοι όροι 

 

α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις 
για τις εμπορικές μισθώσεις.  

β) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, 
θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. 

γ)  Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της 
σύμβασης. 

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου εάν διαπιστώσει κάποια ουσιαστική παράβαση 
που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή 
την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν 
συντρέχει  ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και θα αποφασίζει αναλόγως αφού 
προηγουμένως  κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του και  ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν 
δεν γίνουν δεκτές οι απόψεις του εκμεταλλευτή, αυτός υποχρεούται σε απόδοση του χώρου 
του κυλικείου, μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης  και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν ξεπερνά τις 
δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης. 

δ) Στη περίπτωση που ο κανονικός διαγωνισμός αποβεί άγονος και στη συνεχεία  αποτύχει  
και ο επαναληπτικός διαγωνισμός, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που 
διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 
την διακήρυξη  αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, 
μπορεί να γίνει απευθείας  ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως 
βοηθητικού  προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της 
απευθείας ανάθεσης  δεν μπορεί να είναι δυσμενέστεροι των προβλεπομένων όρων της 
προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο της 
εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης. 

ε) Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής  θα καταβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση  από τον  ανάδοχο    (παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3548/07, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009). 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

Πληροφορίες-Δημοσίευση  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Πρόεδρο της 
Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας  στο τηλέφωνο 
27213-60763 και στους  Διευθυντές  του 9ου  και 14ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας  στο 
τηλέφωνο 27210-94485 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Περίληψη της διακήρυξης θα 
δημοσιευτεί μια φορά, στις τοπικές εφημερίδες «Θάρρος» και «Ελευθερία» τριάντα ημέρες προ 
του διαγωνισμού και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ολόκληρη  η 
διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο κατά τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας https://www.kalamata.gr/el/enimerosi/prokirykseis-
diagonismoi  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΔΗΣ  

 


