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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για εκμίσθωση του  κυλικείου του ΕΠΑΛ Νεμέας για εννέα έτη (9). 
 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Νεμέας έχοντας υπόψη : 
1) Την υπ’ αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Απόφαση ΥΠ.Δ.Β..Μ.Θ.(ΦΕΚ 1003/30-5- 
2008/τ΄. Β΄), που αφορά τη λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων. 
2). Την υπ’ αριθ.  7 / 15 / 11-8-2021 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας. 
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκήρυξης αυτής δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση 
και εκμετάλλευση του  κυλικείου του ΕΠΑΛ Νεμέας  για  εννέα έτη  

(9), τον οποίο θα διενεργήσει η τριμελής επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού .. 
 

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού. 

 

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   θα υποβάλλονται στο γραφείο 
της σχολικής επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Νεμέας  
Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β στον 1ο  όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος του 
Δήμου Νεμέας, στο Δημοτικό Υπάλληλο κ. Νικολάου Γεώργιο, τα οποία και θα 
πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και των 
οικονομικών προσφορών (σε κλειστό αδιαφανή φάκελο)  για τους 
ενδιαφερόμενους είναι από την 12η  Αυγούστου  2021 ημέρα Πέμπτη  μέχρι 
και την 24η  Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
Η ώρα 11:00 π.μ.,  ορίζεται και ως ώρα λήξης του διαγωνισμού και παραλαβής 
των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών και στη συνέχεια ακολουθεί η 
διαδικασία της αποσφράγισης από την τριμελή επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισμού.    
Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως 
εκπρόθεσμες.  
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Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρί-
πτονται ως απαράδεκτες . 
  

2. Τρόπος-Κριτήρια ανάθεσης λειτουργίας   κυλικείων. 

 
       Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και εκμετάλλευσης 
των κυλικείων των δημοσίων σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται μόνον 
κατόπιν διαγωνισμού σε συνάρτηση με :  
α) την τιμή της προσφοράς, 
β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, 
γ) την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική 
οικογένεια, 
δ) την μονογονεϊκή ιδιότητα, 
ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ. (παρ.1 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 
1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 
                                                                                                     

 
3.      Δικαίωμα συμμετοχής . 

Α) Δικαιούχοι  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά 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. (παρ.2 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

Β) Μη δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

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 τ.Α΄/9.2.07. 

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού 
Σχολείου. (παρ.3 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος 
Β). 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99371_kya-2008-64321.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99371_kya-2008-64321.doc
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Λόγω μη εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως από τον Υπουργό Παιδείας που 
θα καθόριζε τη μορφή, οργάνωση και λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών 
με ιδίαν νομική προσωπικότητα κατά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 46 του 
ν.1566/85, οι εμφανιζόμενοι ως ενώσεις προσώπων με την ονομασία "σχολικοί 
συνεταιρισμοί", μπορούν να συμμετάσχουν σε πλειοδοτικό διαγωνισμό 
αναθέσεως της λειτουργίας σχολικού κυλικείου μόνον κατ εφαρμογή της παρ.2 
περίπτ.α και β της υπ αριθ. Δ4/355/1994 κοινής Υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (ΓνΝΣΚ 
11/1996 Τμ. Α')  

        4.          Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι: 

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε 
ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα 
δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν 
διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη 
μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε 
αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

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) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 
300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο 
κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, 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 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/98296_1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/98296_1.pdf
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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 
ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. 
 
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα 
μονογονεϊκής οικογένειας,  
 
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ 

ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να 
μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού. 

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης 
δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. 
Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να 
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του 
καταστατικού τους. (παρ.6 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

  

Είναι αντίθετες προς την Κοινοτική νομοθεσία και τα άρθρα 1 και 2 του Ν 
2431/1996 οι διατάξεις νόμων, μεταξύ των οποίων και της παρ.11 του άρθρου 
21 του Ν 2190/1994, που αξιώνουν ως όρο για την ελεύθερη πρόσβαση σε 
θέσεις εργασίας υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, με εξαίρεση εκείνες (θέσεις) που 
συνεπάγονται άσκηση δημόσιας εξουσίας ή διασφάλιση γενικών συμφερόντων 
του Κράτους ή άλλων δημόσιων φορέων. Ωστόσο απαραίτητη, σε περίπτωση 
έλλειψης, η ιδιότητα του κατοίκου της περιοχής κατά το αστικό δίκαιο, όταν η 
τοπική σύνδεση προς ορισμένο δήμο ή κοινότητα απαιτείται και για τους 
ημεδαπούς. (ΓνΝΣΚ 50/2007 Τμ.Γ') .   

        5.            Ποσό Προσφοράς / Υπολογισμός Μοριοδότησης  

Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής: 
Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο. 
 
II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 
υπολογίζεται ένα (01) μόριο.  
Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
οκτώ (08). 
 
III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: 
-Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια 
-Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99371_kya-2008-64321.doc
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99371_kya-2008-64321.doc
https://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-φ21553129578δ104-08-2016-φεκ-264625-08-2016-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/blog/laws/κυα-φ21553129578δ104-08-2016-φεκ-264625-08-2016-τεύχος-β/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/97381_50-2007_entopiothta.pdf
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οικογένεια: τρία (03) μόρια 
 
IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια 
 
V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: 
επιπλέον ένα (01) μόριο. 
 
VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων 
(ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια. (παρ.1 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

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. (παρ.16 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος 
Β) 

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ 
ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης 
κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. 

Σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, με αριθμό μαθητών μικρότερο 
των 250, η Σχολική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό προσφοράς 
να το μειώνει μέχρι και 50% για σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης και μέχρι 60% 
για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης. 

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των 
Υπουργών ΥΠΕΠΘ και Εσωτερικών. (παρ.11 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 
(ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης. (παρ.12 
Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β). 

Τα νήπια αν και εμπίπτουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εν τούτοις δια της 
παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1566/85 ανήκουν στην προσχολική αγωγή και 
διαχωρίζονται από τους μαθητές της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εφ 
όσον με την υπ αριθμ. Δ4/355/1994 κοινή υπουργική απόφαση το μίσθωμα του 
κυλικείου καθορίζεται από τον αριθμό των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης, σε περίπτωση συστέγασης νηπιαγωγείου με άλλο σχολείο, ο 
αριθμός των νηπίων δεν θα υπολογίζεται για τον καθορισμό του μισθώματος 
του κυλικείου. (ΓνΝΣΚ 23/1998 Τμ. Α')  

 

 

6.  Διάρκεια μίσθωσης 
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ΑΔΑ: ΨΞΟ1ΟΚΙΜ-4ΝΠ



Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει από 1-9-2021 και λήγει 

30-6-2030.  

 

7. 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. Θα 

λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό 

έτος που πληρώνονται οι δόσεις. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τον τύπο: U = 1/189.α.β.γ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι 

εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων 

μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= 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) βεβαιώνονται κάθε 

φορά από το Διευθυντή του σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο 

αριθμός των σπουδαστών των Π.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. στην περίπτωση που 

συστεγάζονται σε σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και 

εξυπηρετούνται από το κυλικείο του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολικό 

συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων δεν 

συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος. 

Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο από την έναρξη 

των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη τους θα καταβάλλεται το ήμισυ του 

μισθώματος. 

Τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων αποτελούν έσοδο της αρμόδιας 

Σχολικής Επιτροπής και εισπράττονται και διατίθενται κατά τις ισχύουσες 

οικείες διατάξεις. 

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός 

και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των 

εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι 

μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών 

(εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, 

μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.» 

      8.         Ο  πλειοδότης   που  θα  αναλάβει   την   εκμετάλλευση  του 

κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι: 

α)     Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή   η παραχώρηση 

σε άλλο άτομο 

β)     Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής 

γ)      Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. 

δ)     Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας 

ε)      Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και 

ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 
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2135/29.08.2013 τεύχος Β’). 

στ)    Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της 

επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου 

ζ)      Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα 

που πωλούνται στο κυλικείο 

η)     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. Ο καθαρισμός 

θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. 

θ)  Μετρητής ρεύματος για την κατανάλωση του κυλικείου. 

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από 
το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.  
 

9.   Υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων 
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας . 

Οι σχολικές επιτροπές υποχρεούνται σε υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, με βάση τις διατάξεις της 
ΠΟΛ.1013/7.01.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων, καθόσον δεν υφίσταται σχετική 
απαλλακτική διάταξη από την υποχρέωση αυτή. (ΠΟΛ 1230/14.10.2015) 

Από 22.08.2018 εφαρμόζεται η ΠΟΛ 1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 
τεύχος Β') 

 Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή 
της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. (παρ.1 
άρθρο 1 ΠΟΛ 1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 τεύχος Β') 
 
Οι δηλώσεις των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη 
χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της 
Διεύ-θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο 
www.aade.gr. (παρ.1 άρθρο 3 ΠΟΛ 1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 
τεύχος Β') 
 
Για την υποβολή της δήλωσης απαιτείται η συμπλήρωση της οικείας εφαρμογής 
ηλεκτρονικής υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας, η οποία υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr (παρ.4 
άρθρο 3 ΠΟΛ 1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 τεύχος Β') 

Η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων 
ανά κατηγορία υποχρεωτικών πληροφοριακών πεδίων. (παρ.1 άρθρο 4 ΠΟΛ 
1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 τεύχος Β') 
 
Με την οριστικοποίηση της υποβολής, τα πρόσωπα που συμβάλλονται στη 
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μίσθωση, θα ενημερώνονται με μήνυμα στα εισερχόμενα μηνύματα του 
λογαριασμού τους στο TAXISnet, αφού εισέλθουν με τη χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet. 
Ο κάθε μισθωτής ανατρέχει στην υποβληθείσα δήλωση και προβαίνει στην 
ηλεκτρονική αποδοχή ή μη της δήλωσης. Στην περίπτωση μη αποδοχής, 
συμπληρώνονται οι λόγοι μη αποδοχής σε ειδικό πεδίο. (άρθρο 7 ΠΟΛ 
1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 τεύχος Β') 

Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών 
που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των 
πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία 
δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. (παρ.2 άρθρο 4 ΠΟΛ 
1162/03.08.2018 (ΦΕΚ 3579/22.08.2018 τεύχος Β') 

Στις περιπτώσεις που, στις σημειώσεις της αρχικής υποβολής Δήλωσης 
Πληροφορικών Στοιχείων Μίσθωσης ακίνητης περιουσίας συμπληρώνεται η 
παράταση διάρκειας ισχύος της μίσθωσης, δεν απαιτείται η υποβολή αυτής εκ 
νέου. (ΠΟΛ 1230/14.10.2015) 

   

10.         Ανάληψη υπηρεσίας από τον εκμεταλλευτή του κυλικείου 

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία 
εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική 
περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την 
σύμβαση. (παρ.4 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 
τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

 
 
         11.     Κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή 
 

Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, 
εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.  
 

12.      Υπογραφή Σύμβασης 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και από 
τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια. (παρ. 31 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 
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Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης 
θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον 
πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 
 

 13. Υποχρεώσεις εκμεταλλευτή κυλικείου- επικουρία 

Η παρουσία του εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι 
απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις 
σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί 
πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 
(παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), "Κύρωση 
του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.". (παρ.20 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 
 
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 συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος. (παρ.18 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 
τεύχος Β) 

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες 
Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 
1183/31.8.2006, τ.Β΄) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται 
τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. (παρ.19 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 
 
Η υπ' αριθ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828/31.07.2006 (ΦΕΚ 1183/31.08.2006 τεύχος Β') 
Υγειονομική Διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 11 της Υγ. Διάταξης Υ1γ/ Γ.Π/οικ 
81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β'). Για τους Κανόνες 
υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των 
σχολείων και τον καθορισμό των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός 
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δείτε την Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 
2135/29.08.2013 τεύχος Β'). 
 
Σχολικά κυλικεία, καντίνες (σταθερές) ή χώροι εστίασης του άρθρου 2 της 
απόφασης, υποχρεούνται να κατέχουν άδεια από τον οικείο Ο.Τ.Α μετά από 
γνωμοδότηση της αρμόδιας υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496/τ.Β'/4-11-2011), (ήδη ΚΥΑ 
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β') όπως 
αυτή ισχύει. 
 
Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων, θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε 
εμφανές σημείο του κυλικείου. 
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Οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών ρυθμίζονται από την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967 (ΦΕΚ 
2718/τ.Β'/ 8-10-2012), όπως αυτή ισχύει. (άρθρο 3 Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ.Π/οικ 
81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β') 

Με την υπ' αριθμ. 56758/Δ4/24.04.2013 (ΦΕΚ 1131/10.05.2013 τεύχος Β') ΚΥΑ 
προστέθηκε παρ.36 στην ΚΥΑ 64321/Δ4/16.05.2008 σχετικά με τα 
προσφερόμενα είδη ως εξής: "Τα είδη τροφίμων (μικρογεύματα) που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις (α) έως και (δ) στον πίνακα 3 της παραγράφου 
2 του άρθρου 1Α του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της Α4-509/08 «Περί κατατάξεως στην 
αγορανομική κατηγορία των διατιμημένων ή ελεγχομένου κέρδους και 
καθορισμού ανωτάτων τιμών για ορισμένα είδη, πού διατίθενται και 
προσφέρονται σε ορισμένους χώρους-σημεία, όπου εξ αντικειμένου δεν μπορεί 
να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός.» Απόφασης του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ 670 Β/16.4.2008), επιτρέπεται να διατίθενται στους μαθητές, 
στο πλαίσιο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, έπειτα από ειδική σύμβαση που συνάπτεται, κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, μεταξύ δικαιούχων που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά προτεραιότητα, 
των εκμεταλλευτών κυλικείων που λειτουργούν στις οικείες σχολικές μονάδες 
με βάση τις συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψει σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσης. Ο τρόπος διάθεσης των μικρογευμάτων, η διαδικασία 
εκκαθάρισης και καταβολής του σχετικού τιμήματος στους εκμεταλλευτές και 
κάθε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό ζήτημα ή λεπτομέρεια που αφορά τη διάθεση 
των μικρογευμάτων αποτελούν αντικείμενο της ειδικής σύμβασης." 

14.     Ανάληψη υπηρεσίας από τον εκμεταλλευτή του κυλικείου. 

 
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία 
εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική 
περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την 
σύμβαση. (παρ.4 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 
τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

 
15.        Καταγγελία/ Λύση Σύμβασης 

Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη 
σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει 
υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του 
κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας 
της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να 
εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.» (παρ. 28 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση 
των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από 
τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον 
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προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής 
Επιτροπής. (παρ. 30 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 
τεύχος Β) 

Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές 
συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ 
αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. (παρ. 33 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 
 
Αν ο εκμεταλλευτής του κυλικείου δεν αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από 
την έναρξη του διδακτικού έτους, λύνεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή 
καταγγέλλει την σύμβαση. (παρ.4 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 
/30.05.2008 τεύχος Β), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 
Φ2/1553/129578/Δ1/04.08.2016 (ΦΕΚ 2646/25.08.2016 τεύχος Β') 

 16.     Υποβολή αντιπροσφορών/ ενστάσεων 

Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε 
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (παρ.14 Κ.Υ.Α. 
64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

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 διενέργειάς του. Η 
Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη 
Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, 
προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της. 

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 τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται. 
(παρ.15 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003 /30.05.2008 τεύχος Β) 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Καρκώνης Αθανάσιος 
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