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                     ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

Σύµφωνα µε την Απόφαση ∆.Σ.  580/2017 οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του 

κυλικείου εντός του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας είναι οι εξής: 

          

1) ∆ικαίωµα παραχώρησης της

  α)     Άτοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.)

  β)     Πολυτέκνοι και 

  γ)      Μονίµοι αξιωµατικοί, ανθυπασπιστές και υπαξ

οπλίτες θητείας που  συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά 

χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου 

και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην 

Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

 Εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε 

παράνοµες δραστηριότητες σε β

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 

2) Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι της παρ. 1 

µε πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης κυλικείου,  έως 

Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας µε τους υποψήφιους 

δικαιούχους. Το µόνο κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη για την παραχώρηση είναι το 

εισοδηµατικό (ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου 

την τελευταία θέση καταλαµβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, πραγµατοποιείται 

κλήρωση µεταξύ τους, ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

 

       3) Το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης ορίζεται 

τρία επιπλέον έτη. 

Το ετήσιο τέλος ορίζεται σε 

1.000,00€,  εντός των πρώτων 5 ηµερών κάθε µήνα. 

Για το έτος 2017 το τέλος θα καθορισθεί αναλογικά µε το παραπάνω ποσό και σε συνάρτηση 

µε το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του κυλικείου. 

 

4) Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος

πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 

ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών. 
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ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Σύµφωνα µε την Απόφαση ∆.Σ.  580/2017 οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του 

κυλικείου εντός του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας είναι οι εξής:  

της εκµετάλλευσης του κυλικείου έχουν:  

τοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.) 

, ανθυπασπιστές και υπαξ/κοί, δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικο

συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά  γεγονότα της 

χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς 

και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην 

Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. 

Εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε 

παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της 

φερόµενοι της παρ. 1 να υποβάλουν στο ∆ήµο Καλαµάτας αιτήσεις 

µε πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώµατος 

εκµετάλλευσης κυλικείου,  έως την  18/12/2017.  

Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας µε τους υποψήφιους 

µόνο κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη για την παραχώρηση είναι το 

εισοδηµατικό (ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους). Σε περίπτωση που 

την τελευταία θέση καταλαµβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, πραγµατοποιείται 

πιον του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης ορίζεται σε τρία έτη µε δικαίωµα παράτασης για 

Το ετήσιο τέλος ορίζεται σε 12.000,00€, καταβλητέο σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις

εντός των πρώτων 5 ηµερών κάθε µήνα.  

Για το έτος 2017 το τέλος θα καθορισθεί αναλογικά µε το παραπάνω ποσό και σε συνάρτηση 

µε το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του κυλικείου.  

Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 

πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 

που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών.  
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Σύµφωνα µε την Απόφαση ∆.Σ.  580/2017 οι όροι παραχώρησης και λειτουργίας του 

αξιωµατικοί και 

γονότα της 

Κύπρο, καθώς 

και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην 

Εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε 

άρος της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της 

να υποβάλουν στο ∆ήµο Καλαµάτας αιτήσεις 

µε πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώµατος 

Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας µε τους υποψήφιους 

µόνο κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη για την παραχώρηση είναι το 

. Σε περίπτωση που 

την τελευταία θέση καταλαµβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, πραγµατοποιείται 

µε δικαίωµα παράτασης για 

καταβλητέο σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις των 

Για το έτος 2017 το τέλος θα καθορισθεί αναλογικά µε το παραπάνω ποσό και σε συνάρτηση 

εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 

πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 

12-2017 



Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήµος προβαίνει 

στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγύησης. 

 

5) Ο χώρος που παραχωρείται για την εγκατάσταση του κυλικείου έχει εµβαδό 11,55 τµ και 

βρίσκεται ισόγειο του κτιρίου του Νέου ∆ηµαρχείου. Επίσης παραχωρείται βοηθητικός 

χώρος καθώς και εξωτερικός αύλειος χώρος για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.  

Το τέλος αφορά αποκλειστικά το χώρο του κυλικείου όπως αυτός έχει προσδιορισθεί στην 

σχετική κάτοψη του χώρου, η οποία επισυνάπτεται και όχι άλλες υποδοµές του χώρου του 

Νέου ∆ηµαρχείου.  

 

6) Ο δικαιούχος της άδειας του κυλικείου οφείλει να προµηθευτεί και να εγκαταστήσει µε 

δικά του έξοδα, τον απαραίτητο εξοπλισµό για τη λειτουργία του κυλικείου και να 

καταστήσει το χώρο κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται. Το κυλικείο θα εξοπλισθεί µε 

όλα τα σύγχρονα µέσα επαγγελµατικό ψυγείο, καφετιέρα, θερµοθάλαµο κτλ. Τα παραπάνω 

είδη ανήκουν στην κυριότητα του δικαιούχου της άδειας, ο οποίος δικαιούται να τα 

αποσυνδέσει µε προσοχή και να τα αποµακρύνει µε δική του ευθύνη κατά τη λήξη της 

παραχώρησης, εφόσον δεν είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε το χώρο, διαφορετικά θα 

παραµείνουν σε αυτόν χωρίς αποζηµίωσή του. 

 

7) Για την υλοποίηση οποιασδήποτε προσθήκης ή βελτίωσης στο χώρο, ο δικαιούχος 

υποχρεούται πρωτίστως να γνωστοποιεί τα σχέδια και τις προτάσεις του στο ∆ήµο προς 

έγκριση. Η γνωστοποίηση θα περιλαµβάνει εκτός από την περιγραφή της πρότασης και λίστα 

µε τους εµπλεκόµενους φορείς, τις απαραίτητες άδειες και χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

Μετά την έγκριση υπό προϋποθέσεις από το ∆ήµο, ο δικαιούχος υποχρεούται να λάβει την 

έγγραφη έγκριση των Υπηρεσιών που εµπλέκονται, να εκδώσει τις απαραίτητες άδειες και 

γενικά να εκδώσει όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται. Εν συνεχεία και πριν 

την έναρξη οποιασδήποτε µεταβολής ή βελτίωσης του χώρου ο δικαιούχος οφείλει να 

καταθέσει στο ∆ήµο φάκελο µε αντίγραφα των εγκρίσεων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και 

των εκδιδόµενων αδειών, από τα οποία να προκύπτει η νοµιµοποίηση των αλλαγών στους 

χώρους του µισθώµατος (προσθήκες, βελτιώσεις, αλλαγές κλπ). Κατόπιν τούτου και σε 

εύλογο χρονικό διάστηµα εκδίδεται από το ∆ήµο η οριστική έγκριση υλοποίησης των 

προτεινόµενων αλλαγών στο χώρο του κυλικείου, µε βάση την οποία ο δικαιούχος µπορεί να 

ξεκινήσει την υλοποίηση των εργασιών. 

 

8) Ο δικαιούχος θα χρησιµοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του µίσθιου 

αποκλειστικά και µόνο ως κατάστηµα µαζικής εστίασης-προσφοράς πρόχειρου γεύµατος 

(κυλικείο). Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως η εγκατάσταση και 

λειτουργία παντός τυχερού ή τεχνικού ή ηλεκτρονικού παιχνιδιού, η πώληση παιγνιόχαρτων, 

λαχείων, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, άλλων τυχερών παιχνιδιών.  

 

9)Η χρήση τηλεόρασης, ραδιοφώνου ή λοιπών ηχητικών µηχανηµάτων, επιτρέπεται µόνο 

εφόσον λειτουργούν σε ένταση που δεν προκαλεί όχληση. 

 

10) Ο δικαιούχος µε δική του ευθύνη και έξοδα, υποχρεούται να εφοδιασθεί µε τις 

απαραίτητες άδειες λειτουργίας καταστήµατος µαζικής εστίασης προσφοράς πρόχειρου 

γεύµατος-ζεστής και κρύας κουζίνας (κυλικείο) 

 

11) Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί µε σχολαστικότητα όλους του κανόνες που αφορούν 

την παραχώρηση ήτοι:  

Να τηρεί µε ακρίβεια τις σχετικές διατάξεις περί λειτουργίας του κυλικείου. 

Να τηρεί τις αγορανοµικές, υγειονοµικές και άλλες διατάξεις που διέπουν την χρήση 

κυλικείου. 

Να τηρεί τους κανονισµούς περί ατυχηµάτων και χειρισµών εγκαταστάσεως πυρασφάλεια, 

την εργατική και φορολογική νοµοθεσία κλπ. 

Γενικά να τηρεί όλες τις οδηγίες και εντολές των αρµοδίων Οργάνων του ∆ήµου Καλαµάτας. 



 

12)Ο δικαιούχος υποχρεούται να διαθέτει προς πώληση αφεψήµατα, αναψυκτικά, 

γλυκίσµατα, προϊόντα  γάλακτος, σάντουιτς, τοστ και λοιπά είδη κυλικείου.  Είναι υπεύθυνος 

για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλουµένων ειδών. 

 

13) Ο ∆ήµος Καλαµάτας καθορίζει ανώτατες προτεινόµενες τιµές πώλησης προϊόντων, 

δεδοµένου ότι εξ αντικειµένου, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ανταγωνισµός στο κυλικείο 

του ∆ηµαρχείου. 

Ειδικότερα, καθορίζει τις κάτωθι τιµές:  

 

ΕΙ∆Η 

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ * 

σε ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 

1) Εµφιαλωµένο νερό σε συσκευασία των 

500 ml, εγχώριο ή µη, εντός ή εκτός ψυγείου 

 

 

0,50 

2) Τοστ µε ζαµπόν και τυρί ή σάντουιτς µε 

ζαµπόν και τυρί, ψηµένο ή άψητο 

1,45 

 

3) Τοστ µε τυρί ή σάντουιτς µε τυρί, ψηµένο 

ή άψητο 

1,25 

 

4) Καφές ρόφηµα ελληνικός µονός 1,20 

 

5) Καφές ρόφηµα φίλτρου (γαλλικός, κ.λπ.) 

µονός 

1,30 

 

6) Καφές ρόφηµα εσπρέσο µονός ζεστός ή 

κρύος (φρέντο) 

1,45 

 

7) Καφές ρόφηµα στιγµιαίος ζεστός ή κρύος 

(τύπου φραπέ κ.λπ.) µονός 

1,30 

 

8) Τσάι ρόφηµα (ζεστό ή κρύο) 1,30 

 

 

*Οι τιµές µπορούν να διαµορφωθούν και σε χαµηλότερα επίπεδα 

 

14. Οι τιµές των προϊόντων θα αναγράφονται υποχρεωτικώς σε πίνακα κρεµασµένο σε 

εµφανές σηµείο εντός του κυλικείου. 

 

15. Απαγορεύεται ρητά η πώληση αλκοολούχων ποτών. 

 

16. Οι ώρες λειτουργίας του κυλικείου θα πρέπει να συµπίπτουν µε το ωράριο λειτουργίας 

των υπηρεσιών του ∆ηµαρχείου. Επιπλέον, το κυλικείο θα λειτουργεί κατά τις απογευµατινές 

ώρες, όποτε πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις – συνεδριάσεις στους χώρους του ∆ηµαρχείου. 

 

17. Αν ο δικαιούχος προσλάβει προσωπικό για την λειτουργία του κυλικείου, θα είναι ο 

µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

την εργασιακή αυτή σχέση. Υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφη κατάσταση µε τα στοιχεία 

της ταυτότητας καθενός από τους υπαλλήλους του καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι φέρει την 

ευθύνη για τυχόν πράξεις ή παραλήψεις τους. Οφείλει τέλος, να υποβάλλει ετησίως 

πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν 

την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τον ίδιο και για τους υπαλλήλους που 

απασχολεί. 

18. Ο δικαιούχος και το προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε πιστοποιητικά υγείας 

και να τηρούν όλους τους όρους που θέτουν οι υγειονοµικές κ.λ.π. διατάξεις. Τόσο ο 

δικαιούχος όσο και το παραπάνω  προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς, ευγενικοί στις 

σχέσεις τους µε το προσωπικό  του ∆ηµαρχείου και τους συναλλασσόµενους πολίτες. Ο 



δικαιούχος οφείλει να συνετίσει και την επόµενη φορά να αποµακρύνει αµέσως κάθε 

υπάλληλό του, εάν του ζητηθεί αιτιολογηµένα από το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου, για 

οποιοδήποτε λόγο που η παρουσία του υπαλλήλου είναι ασυµβίβαστη µε το ύφος του χώρου 

του ∆ηµαρχείου. 

19. Ο δικαιούχος οφείλει να φροντίζει για τη συλλογή και αποµάκρυνση των απορριµµάτων 

του κυλικείου και να φροντίζει επιµελώς για την καθαριότητα στα σκεύη, τα έπιπλα, τα 

µηχανήµατα και εν γένει σε όλο το χώρο του κυλικείου. 

20. Το κυλικείο διαθέτει (παραδίδεται µε) πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση, 

τυχόν όµως κακή λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους κατά τη χρήση καµία ευθύνη δεν 

φέρει ο ∆ήµος Καλαµάτας, όπως επίσης και για τυχόν διακοπή παροχής νερού και 

ηλεκτρικού ρεύµατος στο κυλικείο. 

21. Απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους. Εκµίσθωση του 

δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου επιτρέπεται µόνο για λόγους γήρατος ή σε 

περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία αποδεικνύεται βάσει 

των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της µίσθωσης δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της αρχικής παραχώρησης. Αντίγραφο του 

µισθωτηρίου προσκοµίζεται εντός 30 ηµερών στο ∆ήµο Καλαµάτας, ο οποίος εκδίδει πράξη 

µε την οποία διαπιστώνεται η ανωτέρω παραχώρηση. 

Τον δικαιούχο µπορεί να αναπληρώνει ο/η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα τα στοιχεία των 

οποίων γράφονται στην πράξη παραχώρησης. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου οι 

κληρονόµοι αυτού ή ο µισθωτής υποχρεούνται να αναγγείλουν εντός 30 ηµερών το θάνατο 

στο ∆ήµο. Στην περίπτωση αυτή οι συµβάσεις µίσθωσης που δεν έχουν λήξει εξακολουθούν 

να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Εάν δεν υπάρχουν διάδοχοι η µίσθωση συνεχίζεται µέχρι τη 

λήξη της, κατόπιν αιτήµατος του µισθωτή και τα µισθώµατα και τέλη της περιόδου αυτής 

καταβάλλονται στο ∆ήµο. 

 

 

 

 

 


