
 
 
            

           

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΓΙΑ                     

                        ΑΓΙΑ, 6/05/2020 
                             Αρ. Πρωτ:3762 

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
Παραχϊρθςθσ κζςεων περιπτζρων ςε Α.Με.Α., 

πολυτζκνουσ και πολεμιςτζσ Κφπρου ςτον Διμο Αγιάσ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑ 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν.4257/2014 “Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν” 
2. Σθν υπ’ αρικμ.10/2020 απόφαςθ Δ με κζμα "Κακοριςμόσ κζςεων περιπτζρων" (ΑΔΑ: ΩΡΣΓΩ6Ι-235) και το υπ’ 

αρικμ. 2574/11-03-2020 πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Δθμόςιασ Κλιρωςθσ ςφμφωνα με το οποιο 
προςδιορίςτθκε το 30% των περιπτζρων του Διμου Αγιάσ  για παραχϊρθςθ και το υπόλοιπο 70% για 
εκμίςκωςθ. 

3. Σθν υπ'αρικμ. απόφαςθ Δ 087/2018 περί ζγκριςθσ Κανονιςμοφ Περιπτζρων Διμου Αγιάσ 
4. Σθν υπϋαρικμ. 27/2020 απόφαςθ οικονομικισ επιτροπισ περί Κακοριςμοφ όρων προκιρυξθσ κζςεων 

περιπτζρων ςε Α.Με.Α., πολυτζκνουσ και πολεμιςτζσ Κφπρου ςτον Διμο Αγιάσ. 
 
 

Προκθρφςςει δφο (2) κζςεισ περιπτζρων που βρίςκονται ςτο Διμο Αγιάσ,   με τουσ κάτωκι όρουσ : 
 

1.Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι που ζχουν τθν ιδιότθτα των Ατόμων με Αναπθρία (Α.με.Α), Πολυτζκνων ι 
Πολεμιςτϊν Κφπρου  να υποβάλλουν ςτο Διμο Αγιάσ τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά  όπωσ αναλφονται 
παρακάτω, για τθν παραχϊρθςθ δφο (2) κζςεων περιπτζρων (που προζκυψαν μετά από κλιρωςθ για το 30%) με 
τθν καταβολι μθνιαίου μιςκϊματοσ ωσ εξισ: 
 
Μία (1) κενωκείςα κζςθ- διατθροφμενθ ςτθν πλατεία τθσ Κοινότθτασ  Καρίτςασ, ΔΕ Ευρυμενϊν, με μθνιαίο ποςό 
50 ΕΤΡΩ 
Μία (1) νζα  κζςθ ςτον χϊρο τθσ πλατείασ ςτθν Κοινότθτα Παλαιοπφργου, ΔΕ Ευρυμενϊν, με μθνιαίο ποςό 50 
ΕΤΡΩ 
  
2.Δικαίωμα υποβολισ δικαιολογθτικϊν ζχουν ςυγκεκριμζνα οι εξισ κατθγορίεσ: 
α) άτομα με αναπθρία (Α.με.Α.),  
β) πολφτεκνοι, και  
γ)μόνιμοι αξιωματικοί, ανκυπαςπιςτζσ και υπαξιωματικοί, δόκιμοι ζφεδροι αξιωματικοί και οπλίτεσ κθτείασ που 
ςυμμετείχαν με οποιονδιποτε τρόπο ςτα πολεμικά γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από τθν 20ι Ιουλίου ζωσ 
τθν 20ι Αυγοφςτου 1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το 1964 ςτθν Συλθρία και 
Λευκωςία και το 1967 ςτθν Κοφινοφ και τουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ Κφπρου. Από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ 
περίπτωςθσ εξαιροφνται όςοι ενεπλάκθςαν κατά τισ παραπάνω περιόδουσ με οποιονδιποτε τρόπο ςε 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ςε βάροσ τθσ νόμιμθσ λειτουργίασ του πολιτεφματοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 
3. Οι ανωτζρω κζςεισ περιπτζρων κα διατεκοφν ςε ενδιαφερομζνουσ Α.Με.Α., πολυτζκνουσ και πολεμιςτζσ 
Κφπρου, με τθν καταβολι ετιςιου τζλουσ ανά τετραγωνικό μζτρο κοινόχρθςτου χϊρου που καταλαμβάνει θ 
καταςκευι περιπτζρου, βάςει του ετιςιου  οικογενειακοφ  ειςοδιματοσ  του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ  
και  εφόςον οι ενδιαφερόμενοι δεν ζχουν βεβαιωμζνεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςτο Διμο κατά το άρκρο 285 του 
Ν.3463/06, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ εκκρεμοδικίασ και του διακανονιςμοφ  καταβολισ  αυτϊν.  

ΑΔΑ: ΩΛΕΔΩ6Ι-Δ98



 
 
Οι κζςεισ κα παραχωρθκοφν ςτουσ δικαιοφχουσ με  κλιρωςθ, θ οποία κα διενεργθκεί τθν ΣΡΙΣΗ 19/05/2020 και 
ϊρα 10:30πμ ζωσ 11:00 πμ ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτθ Χρυςαλίδα (Σθλ. 2494024513). 
Κακϊσ το κριτιριο που λαμβάνεται υπόψθ είναι μόνον ειςοδθματικό, ςτθν κλιρωςθ λαμβάνουν μζροσ  μόνον οι 
υποψιφιοι δικαιοφχοι με το χαμθλότερο ειςόδθμα  που  αντιςτοιχοφν  ςτο  τριάντα τοισ εκατό (30%) των 
περιπτζρων που διατίκενται. υγκεκριμζνα το χαμθλότερο ειςόδθμα αφορά το ςυνολικό ετιςιο φορολογικό 
πραγματικό ι το ειςόδθμα που προκφπτει με βάςθ τισ αντικειμενικζσ δαπάνεσ και υπθρεςίεσ δαπάνεσ 
απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων, το απαλλαςςόμενο ι φορολογοφμενο με ειδικό τρόπο ειςόδθμα του 
φορολογοφμενου, τθσ ςυηφγου αυτοφ και των ανιλικων τζκνων του από κάκε πθγι (ζγγρ. ΤΠΟΙΚ. 
Δ12Α1171214ΕΞ2012/11-12-2012). Αν τθν τελευταία κζςθ καταλαμβάνουν περιςςότεροι από ζνασ δικαιοφχοι, 
προθγείται μεταξφ τουσ κλιρωςθ από τθν Επιτροπι  του άρκρου 1 του π.δ. 270/81. 
4. Η παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ των περιπτζρων γίνεται  υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκμετάλλευςθ 
του κα γίνεται αυτοπροςϊπωσ  και  για οχτϊ  χρόνια( 08)  από  τθν θμερομθνία  υπογραφισ  του  ςχετικοφ 
παραχωρθτθρίου, μθ επιτρεπομζνθσ οποιαςδιποτε παράταςθσ . φηυγοσ ι ενιλικα τζκνα που κακίςτανται 
κλθρονόμοι των ανωτζρω προςϊπων κατά το διάςτθμα αυτό υπειςζρχονται αυτοδίκαια ςτο ανωτζρω δικαίωμα, 
εφόςον δθλϊςουν τθν επικυμία τουσ ςτθν αρμόδια αρχι. ε περίπτωςθ πλειόνων του ενόσ διαδόχων κατά τα 
ανωτζρω, προςκομίηεται και υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνεται θ βοφλθςθ των 
λοιπϊν να παραχωρθκεί το δικαίωμα ςτον αιτοφντα. 
Η εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ςε  τρίτουσ  επιτρζπεται μόνον για λόγουσ γιρατοσ ι ςε 
περίπτωςθ αναπθρίασ του δικαιοφχου ςε ποςοςτό 67% και άνω, θ οποία αποδεικνφεται βάςει των εκάςτοτε 
ιςχυουςϊν διατάξεων. Η διάρκεια μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ αρχικισ 
παραχϊρθςθσ. Αντίγραφο του μιςκωτθρίου προςκομίηεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτο διμο, ο οποίοσ 
εκδίδει πράξθ με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ παραπάνω παραχϊρθςθ. Η εκμετάλλευςθ των κζςεων κα πρζπει 
να αρχίςει εντόσ  ζξι  (6) μθνϊν από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ . Εφόςον δεν αρχίςει εντόσ του 
παραπάνω χρόνου  θ  παραχϊρθςθ  ανακαλείται. 
Αν διακοπεί θ λειτουργία του περιπτζρου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των ζξι (6) μθνϊν, ο Διμοσ διατθρεί 
το δικαίωμα να ανακαλζςει τθν παραχϊρθςθ και να παραχωριςει τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ  λειτουργίασ  του  
περιπτζρου  ςε  άλλο  δικαιοφχο. 
Απαγορεφεται θ χριςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου χωρίσ τθν χοριγθςθ τθσ απαιτοφμενθσ άδειασ από τον Διμο . 
5. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν ςτο Διμο Αγιάσ, από 9/05/2020 μζχρι και τθν 18/05/2020 τισ 
εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςτθν πρϊθν κοινότθτα Mεταξοχωρίου ςτο Γραφείο Αδειοδοτιςεων και Ρφκμιςθσ 
Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων (Σθλ. 2494024513), ι ταχυδρομικϊσ ι θλεκτρονικά ι αυτοπροςϊπωσ,  τα  εξισ  
δικαιολογθτικά:  
 
- Άτομα με Αναπθρία, 
α. Αίτθςθ. 
β. Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 
γ. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ Φορολογικοφ  ζτουσ 2018. 
δ. Πιςτοποιθτικό  τθσ  Πρωτοβάκμιασ  ι  Δευτεροβάκμιασ Τγειονομικισ Επιτροπισ του άρκρου 6 του ν. 
2556/1997, όπωσ  ιςχφει ςιμερα, από το οποίο να προκφπτει θ πάκθςθ και το ποςοςτό αναπθρίασ. 
ε. Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ προσ το Διμο 
ςτ.Πιςτοποιθτικό  οικογενειακισ κατάςταςθσ 
 
- Πολφτεκνοι 
α. Αίτθςθ. 
β.Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 
γ. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.. Φορολογικοφ  ζτουσ 2018. 
δ. Πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ  υνομοςπονδίασ  Πολυτζκνων Ελλάδοσ, που να πιςτοποιεί τθν  πολυτεκνικι  
ιδιότθτα. 
ε. Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ προσ το Διμο 
ςτ.Πιςτοποιθτικό  οικογενειακισ κατάςταςθσ 
 
-Πολεμιςτζσ  Κφπρου 
α. Αίτθςθ. 
β. Φωτοαντίγραφο τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ. 
γ. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. Φορολογικοφ  ζτουσ 2018. 
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δ. Πλιρεσ  πιςτοποιθτικό  ςτρατολογικισ  κατάςταςθσ  τφπου Α' και βεβαίωςθ του οικείου  ςυνδζςμου  ι  
ςυλλόγου  πολεμιςτϊν, αναγνωριςμζνου από το Τπουργείο  Εκνικισ  Άμυνασ. 
ε. Βεβαίωςθ περί μθ οφειλισ προσ το Διμο. 
ςτ. Πιςτοποιθτικό  οικογενειακισ κατάςταςθσ 
  
Η δαπάνθ  καταςκευισ, εγκατάςταςθσ  και  λειτουργίασ  του περιπτζρου, βαρφνει τον εκάςτοτε δικαιοφχο. Ο 
δικαιοφχοσ υποχρεοφται μετά τθ λιξθ τθσ οχταετοφσ (08 ζτθ) παραχϊρθςθσ να διακόψει οποιαδιποτε 
δραςτθριότθτα που ςχετίηεται με αυτι και να παραδϊςει το χϊρο  ςτο Διμο . 
           
Οι μιςκωτζσ των περιπτζρων υποχρεοφνται ςτθν πιςτι εφαρμογι του κανονιςμοφ λειτουργίασ περιπτζρων του 
Διμου Αγιάσ (Απόφαςθ Δ 87/2018)  και των ςχετικϊν  διατάξεων . 
 
Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί ςε μία τοπικι εφθμερίδα του νομοφ τουλάχιςτον δζκα θμζρεσ  πριν 
από τθ διενζργειά τθσ και αναλυτικι διακιρυξθ αυτισ κα τοιχοκολλθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων ςτα κατά 
τόπουσ δθμοτικά καταςτιματα ανά ΔΕ, ςτθν ιςτοςελίδα του διμου και ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΤΓΕΙΑ». 

 
 

       

                                                                                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑ 

ΑΝΣΩΝΗ ΓΚΟΤΝΣΑΡΑ 
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