Υνιαξγόο,
17 /04/19
Αξ. Πξση. 9876

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Παξαρώξεζεο δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο μιας θέσεως πεξηπηέξνπ πώιεζεο πξντόλησλ θαπλνύ θαη ινηπώλ εηδώλ, ζε άηνκα
ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4257/2014, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε Πλ. Παπαυλέσσα Υρσσοστόμοσ μύρνης & Δαγκλή 4
ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΠΑΓΟΤ – ΥΟΛΑΡΓΟΤ
Έσονηαρ ςπότη:
1. ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4093/12 απ. 1 ςποπαπάγπαθορ Σ.2 παπ. 4 πςθμίζειρ για ηην παπασώπηζη δικαιώμαηορ σπήζηρ ηυν
κοινοσπήζηυν σώπυν και κηιπίυν ηυν Ο.Σ.Α όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο απθ. 76 ηος Ν. 4257/2014 και ιζσύει,
2. ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 58 ηος Ν. 3852/10
3. ηην 65/2013 (ΑΓΑ: ΒΔΓΓΩΞ1-ΒΑΒ) απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Παπάγος – Χολαπγού πεπί καθοπιζμού ηος
σπόνος παπασώπηζηρ σπήζηρ ηυν θέζευν ηυν πεπιπηέπυν, ηος απιθμού ηυν θέζευν πος θα παπασυπούνηαι ζε ΑΜΔΑ και
πολύηεκνοςρ και ηηρ ζύζηαζηρ επιηποπήρ διενέπγειαρ κλήπυζηρ ηυν παπασυποςμένυν θέζευν εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπυν
ζε ΑΜΔΑ και πολύηεκνοςρ
4. ηην 162/2015 (ΑΓΑ: Ω8ΨΩΞ1-ΝΧ4) απόθαζη ηος Γημοηικού ςμβοςλίος Παπάγος – Χολαπγού
ζσεηικά με ηον κανονιζμό λειηοςπγίαρ ηυν πεπιπηέπυν ηος Γήμος
5. ηην απόθαζη 302/28.11.2017 (ΑΓΑ:6ΡΘΑΩΞ1-ΒΧΒ) ηος Γημοηικού ςμβοςλίος για διαηήπηζη ηος πεπιπηέπος ζηη Πλ.
Παπαθλέζζα, Χπςζοζηόμος μύπνηρ & Γαγκλή 4
6. ηην 71/17-4-2019 απόθαζη (ΑΓΑ:Ψ0Π7ΩΞ1-ΟΜΧ) ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ για καθοπιζμό ηυν όπυν διακήπςξηρ
παπασώπηζηρ δικαιώμαηορ εκμεηάλλεςζηρ μιαρ θέζηρ πεπιπηέπος
Πξνθεξύζζεη
Σελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο μιας (1) θέσεως πεξηπηέξνπ ζε ΑΜΔΑ, Πνιπηέθλνπο, θαη ζε όζνπο
κόληκνπο αμησκαηηθνύο, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνύο, δόθηκνπο έθεδξνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ
κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20 ε Ινπιίνπ έσο ηελ 20ε Απγνύζηνπ 1974 ζηελ
Κύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Κνθηθνύ θαη ηνπο
Αγίνπο Θεόδσξνπο ηεο Κύπξνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αθόινπζε
δηεύζπλζε:

Πλ. Παπαυλέσσα (Υρσσοστόμοσ μύρνης & Δαγκλή 4) ζηε δεκνηηθή θνηλόηεηα Υνιαξγνύ. Σηε παξαρωξνύκελε ζέζε, ην
πθηζηάκελν πεξίπηεξν πξέπεη λα κεηαηνπηζζεί από ηνλ παξαρωξεζηνύρν πξνο ηελ πιαηεία, κε δηθά ηνπ έμνδα, ώζηε
λα ππάξμεη ειεύζεξν πεδνδξόκην πιάηνπο 2,73κ. γηα ηε δηέιεπζε ηωλ πεδώλ.
Η παξαρώξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ηωλ ελδηαθεξνκέλωλ.
1.Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο σο άλσ ζέζεο πεξηπηέξνπ, γίλεηαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
ππ.παξ. Σ2 ηεο παξ. Σ ηνπ πξώηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 4093/2012 (ΦΔΚ 222Α/2012), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (Α93), ζε ΑΜΔΑ, Πνιπηέθλνπο, θαη ζε όζνπο κόληκνπο αμησκαηηθνύο, αλζππαζπηζηέο θαη
ππαμησκαηηθνύο, δόθηκνπο έθεδξνπο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο ζεηείαο ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά
γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ε Ινπιίνπ έσο ηελ 20ε Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ
έιαβαλ ρώξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Κνθηθνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θεόδσξνπο ηεο Κύπξνπ, κε βάζε
ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε ίζσλ εηζνδεκάησλ κεηά από θιήξσζε.
2.Η επηινγή ηνπ δηθαηνύρνπ ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκαξρείν Παπάγνπ – Χνιαξγνύ (Πεξηθιένπο 55, Χνιαξγόο) ηελ 7ε
Μαϊνπ 2019 εκέξα Τξίηε θαη ώξα 11:00π.κ., από ηελ Επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 65/2013 απόθαζε
ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παπάγνπ – Χνιαξγνύ.

3.Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο σο άλσ ζέζεο πεξηπηέξνπ γίλεηαη γηα δέθα (10) ρξόληα, από ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ παξαρσξεηεξίνπ, κε επηηξεπνκέλεο νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο πέξα ηεο 10εηίαο. Μεηά
ηνλ ζάλαην ηνπ δηθαηνύρνπ ε ζύδπγνο θαη ηα ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλόκνη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξ. 1 ηεο
παξνύζεο ζηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ε εθκεηάιιεπζε ζέζεο πεξηπηέξνπ, ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα ζην αλσηέξσ δηθαίσκα,
εθόζνλ δειώζνπλ ππεύζπλα ηελ επηζπκία ηνπο απηή ζην Γήκν, γηα ην απνκέλνλ ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο
10εηίαο. Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζέζεσο πεξηπηέξνπ ζε ηξίηνπο επηηξέπεηαη κόλνλ ζε πεξίπησζε γήξαηνο ή
αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ. Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο
αξρηθήο παξαρώξεζεο. Αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ, πξνζθνκίδεηαη εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ ζην Γήκν πνπ εθδίδεη πξάμε κε
ηελ νπνία δηαπηζηώλεηαη ε αλσηέξσ παξαρώξεζε.
4.ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη ή ν κηζζσηήο, ππνρξενύληαη λα αλαγγείινπλ εληόο κελόο ην ζάλαην ζην
Γήκν Παπάγνπ – Υνιαξγνύ. ηελ πεξίπησζε απηή ε κίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ, εμαθνινπζεί
λα ηζρύεη κέρξη ηε ιήμε ηεο. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη ε κίζζσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ
κηζζσηή θαη ηα κηζζώκαηα θαη ηα ηέιε ηεο πεξηόδνπ απηήο θαηαβάιινληαη ζην Γήκν Παπάγνπ – Υνιαξγνύ.
5.Οη ελδηαθεξόκελνη όπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηεο παξνύζεο γηα παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο
πξνο παξαρώξεζε ζέζεο πεξηπηέξνπ , πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Παπάγνπ – Υνιαξγνύ (Πεξηθιένπο 55 Υνιαξγόο) ηα
πην θάησ δηθαηνινγεηηθά:
α. Σα ΑΜΕΑ:
(1) Αίηεζε.
(2) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
(3) Αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2017.

(4) Πηζηνπνηεηηθό ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Κ.Δ.Π.Α.), από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηό
αλαπεξίαο (Άξζξν 6 Ν. 2556/1997 όπσο ηζρύεη ζήκεξα).
(5) Βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ όηη δελ ππάξρνπλ βεβαησκέλεο
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζε βάξνο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ (άξζξν
285 Ν. 3463 /2006).
β. Οι Πολύτεκνοι:
(1) Αίηεζε.
(2) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
(3) Αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2017.
(4) Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε πνιπηεθληθή ηνπ
ηδηόηεηα.
(5) Βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ όηη δελ ππάξρνπλ βεβαησκέλεο
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζε βάξνο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ (άξζξν
285 Ν. 3463 /2006).
γ. Οι Πολεμιστές Κύπροσ:
(1) Αίηεζε.
(2) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο.
(3) Αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2017.
(4) Πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α΄.
(5) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο.
(6) Βεβαίσζε από ηελ Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ όηη δελ ππάξρνπλ βεβαησκέλεο
ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζε βάξνο ηνπο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ (άξζξν
285 Ν. 3463 /2006).
6.Τα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζην πξωηόθνιιν ηνπ Δήκνπ (Πεξηθιένπο 55) κέρξη ηελ 2α Μαϊνπ 2019 θαηά ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο( 8:00πκ – 14:00κκ) θαη ελ ζπλερεία ζα δηαβηβαζηνύλ ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο θιεξώζεωλ
γηα έιεγρν.
7.Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα θαη ζε δύν ηνπηθέο
εθεκεξίδεο, ηα δε έμνδα ηεο δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ παξαρσξεζηνύρν.
8.Η παξαρώξεζε δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηεο σο άλσ ζέζεο πεξηπηέξνπ γίνεται με την καταβολή τέλοσς από ηνλ
παξαρσξεζηνύρν, ζύκθσλα κε ηελ 265/2018 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:99ΡΜΩΞ1-ΥΓ) σο εμήο:
 γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγ. νηθνλνκηθνύ έηνπο από 0 έσο 10.000 480,00€ ετησίως
 γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγ. νηθνλνκηθνύ έηνπο από 10.001 έσο 20.000 600,00€ ετησίως
 γηα νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ηνπ πξνεγ. νηθνλνκηθνύ έηνπο από 20.001 θαη πάλσ 840,00€ ετησίως
Σα αλσηέξσ εηζνδεκαηηθά όξηα πξνζαπμάλνληαη θαηά 15% γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν κέινο ηνπ δηθαηνύρνπ.
Σα σο άλσ ηέιε ζα αλαπξνζαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί νξηζκνύ
ηειώλ γηα θαηάιεςε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ.

9.Δπηηξέπεηαη επηπιένλ θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ ή θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πέξημ ηνπ πεξηπηέξνπ, γηα ηνπνζέηεζε ζηαλη θαη
ςπγείσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηπηέξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Σν
αλαινγνύλ ηέινο είλαη εηήζην θαη θαζνξίδεηαη κε απόθαζε δεκνηηθνύ ζπκβνύιηνπ θαη εηζπξάηηεηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 20-10-1958 β.δ. όπσο απηό ηζρύεη.
10.ε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεξίπηεξν αληηθαηαζηαζεί νπνηεδήπνηε εληόο ηεο δηάξθεηαο παξαρώξεζεο ηνπ, απηό
θαηαζθεπάδεηαη θαη ηνπνζεηείηαη από ηνλ παξαρσξεζηνύρν κε έμνδά ηνπ. Η εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηπηέξνπ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε γίλεηαη κεηά από έγθξηζε θαη επίβιεςε ηεο Γ/λζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ.
11.Η εθκεηάιιεπζε ηεο ζέζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ζα πξέπεη λα αξρίζεη εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ
παξαρσξεηεξίνπ. Δθόζνλ ν όξνο απηόο δελ ηεξεζεί ν Γήκνο έρεη ην δηθαίσκα κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παπάγνπ –
Υνιαξγνύ λα αλαθαιέζεη ην παξαρσξεηήξην θαη ε ζέζε απηή λα επαλαπαξαρσξεζεί ζε άιιν ελδηαθεξόκελν.
Αλ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πεξηπηέξνπ, γηα δηάζηεκα ηξηώλ (3) κελώλ ζπλερόκελα ή έμη(6) κελώλ ζπλνιηθά κέζα ζην έηνο, ε
παξαρώξεζε ηεο ζέζεο αλαθαιείηαη απηνδίθαηα κε δηαπηζησηηθή απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Παπάγνπ – Υνιαξγνύ.
12.Σν πξόζσπν, ζην νπνίν έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ, ή ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα
δηαθόςεη νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο ζέζεο απηήο από ηεο εκέξαο ιήμεο ηεο δηάξθεηαο ηεο δεθαεηνύο
πεξηόδνπ παξαρώξεζεο θαη λα παξαδώζεη ηα θιεηδηά ηνπ πεξηπηέξνπ ζην Σκήκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Αδεηνδνηήζεσλ.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΗΛΙΑ ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ

