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ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 
Στην Πάργα και στο Γραφείο της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας   καταρτίζεται     σήμερα 30/09/2020     ημέρα Τετάρτη  και   
ώρα   15:00  σύμβαση   μίσθωσης   του κυλικείου που βρίσκεται στο ισόγειο του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Καναλακίου μεταξύ των συμβαλλομένων: 

α) Ρεπάνη Αγγελικής, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας    
( ΑΦΜ Σχολ.Επιτρ. 997963325 ), και  

β) Καρύδης Άγγελος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ΑΜ794682  και ΑΦΜ 074994103, κατοίκου 
Παραλίας Λούτσας Δ.Εν.Φαναρίου Δήμου Πάργας,  Τ.Κ.48062,  πλειοδότης του 
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την αρίθμ.18/2020 Απόφαση Δ.Σ.Σχολ.Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας ,  όπου ο διαγωνισμός (επαναληπτικός) διενεργήθηκε 
στις 24/09/2020 για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Καναλακίου  και κατακυρώθηκε με την αρίθμ. 27/2020 Απόφαση Δ.Σ.Σχολ.Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας,  

 η οποία σύμβαση γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18/2020 Απόφαση Δ.Σ.Σχολ.Επιτροπής 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας και περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους: 

1. Ο μισθωτής αποδέχεται τους όρους που περιλαμβάνει η αριθμ. 18/2020 Απόφαση 
Δ.Σ.Σχολ.Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου 
του 2ου  Δημ. Σχολείου Καναλακίου» σύμφωνα με την οποία έγινε η προκήρυξη και 
διενέργεια του διαγωνισμού και αντίγραφό της παρέλαβε ο μισθωτής. Η προκήρυξη 
καθίσταται αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας και όλοι οι όροι αυτής 
θεωρούνται ουσιώδεις και ισχυροί για την παρούσα σύμβαση. 

2. Η σύμβαση είναι εννεαετής με έναρξη την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 30η Ιουνίου 
2029. 

3. Ο μισθωτής θα υφίσταται ελέγχους από την Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, 
και το Δ/ντή του σχολείου 

4. Απαγορεύεται η παραχώρηση ή υπεκμίσθωση του κυλικείου, σε άλλο άτομο. 
5. Το ποσό της μίσθωσης είναι αυτό που κατακυρώθηκε με τον πλειοδοτικό διαγωνισμό και 

ετησίως ανέρχεται σε 4,20 ευρώ ανά μαθητή. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών θα 
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βεβαιώνεται από το Δ/ντή του σχολείου και το συνολικό ετήσιο ποσό θα καταβάλλεται σε 3 
δόσεις το χρόνο ήτοι 1η δόση 30 Νοεμβρίου, 2η δόση 28 Φεβρουαρίου και 3η δόση 31 Μαΐου. 
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. 

6. Ο μισθωτής παραλαμβάνει το κυλικείο σε καλή κατάσταση και υποχρεούται στο διάστημα 
που θα το χρησιμοποιεί να το επιμελείται και να το παραδώσει στον εκμισθωτή κατά τη 
λήξη της μίσθωσης στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται για αποζημίωση. 

7. Ο μισθωτής υποχρεούται να καθαρίζει τον αύλειο χώρο του σχολείου από προϊόντα που 
πωλούνται στο κυλικείο. 

8. Ο μισθωτής έχει καταβάλλει εγγύηση το ποσό των 300,00 ευρώ το οποίο παρακρατείται 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της σύμβασης άτοκα, 
πλην της περιπτώσεως καταγγελίας της σύμβασης ή προώρου λήξεώς της, οπότε καταπίπτει 
υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. 

9.     Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη  
         Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’) και όπως αυτή  
         διαμορφώνεται κάθε φορά. 
10. Ο μισθωτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135Β/29.08.2013) 
Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά και με 
οποία διάταξη καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία. 

11. Ο μισθωτής συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του 
κυλικείου. 

12.  Ο μισθωτής 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.  

13. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας λειτουργίας στο 
όνομα του μισθωτή. 

14. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει αν συντρέχει λόγος καταγγελίας και αποφασίζει αναλόγως, αφού 
προηγουμένως ακούσει την Επιτροπή Ελέγχου του κυλικείου και το μισθωτή. 

15. Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί η δε παράβαση ενός και μόνον όρου από το μισθωτή 
θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.  

16. Η σύμβαση συντάχτηκε σε τέσσερα (4)  αντίγραφα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Η Πρόεδρος Σχολ.Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Πάργας 
 

Ρεπάνη Αγγελική 
 

Ο Μισθωτής 
 
 

Καρύδης Άγγελος 
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