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Σπάρτη 02-02-016
Αρ.πρωτ.: οικ. 2465

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Παραχώρησης θέσης περιπτέρου σε Α.Με.Α., Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου
Λαμβάνοντας υπόψη:
o Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
o Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ2 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14-04-2014).
o Την αρ.692/21-12-2015 (ΑΔΑ:60ΣΝΩ1Ν-1Σ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης με
την οποία παραχωρείται ποσοστό 30% των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου στις κατηγορίες των
προσώπων με αναπηρία (Α.με.Α.), πολύτεκνους, πολεμιστές Κύπρου, καθορίζεται το μηνιαίο τέλος
παραχώρησης και ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων.
1. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α), Πολυτέκνων
ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Σπάρτης – Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω, για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στην
οδό Κων/νου Παλαιολόγου και Κλεομβρότου, με την καταβολή του αντίστοιχου ετήσιου τέλους 6.000,00
Ευρώ.
2. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.με.Α)
β) πολύτεκνοι, και
γ)μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που
συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20 η 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. Από την
εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε
τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
3. Η παραπάνω θέση θα διατεθεί σε ενδιαφερόμενους Α.Με.Α., Πολυτέκνους και Πολεμιστές Κύπρου με
την καταβολή τέλους βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού
έτους και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το
άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών.
4. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων γίνεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία
υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε παράτασης.
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Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, εντός του χρόνου της παραχώρησης, ήτοι της δεκαετίας, οι
κληρονόμοι αυτού, σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα,
εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον
αιτούντα.
Η εκμίσθωση επιτρέπεται μόνο για λόγους γήρατους ή αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και
άνω. Η διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της παραχώρησης. Αντίγραφο
του μισθωτηρίου προσκομίζεται εντός τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και
εκδίδεται πράξη με την οποία διαπιστώνεται η περαιτέρω παραχώρηση.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Σπάρτης, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης – Μαγούλα, μέχρι 17/02/2016 τα εξής δικαιολογητικά:
- Άτομα με αναπηρία
α.Αίτηση
β.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ.Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα από 1/1/2014
ως 31/12/2014)
δ.Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του
Ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.
ε.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Σπάρτης
- Πολύτεκνοι
α.Αίτηση
β.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ.Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα από 1/1/2014
ως 31/12/2014)
δ.Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδίοτητα.
ε.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.
- Πολεμιστές Κύπρου
α.Αίτηση
β.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ.Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα από 1/1/2014
ως 31/12/2014)
δ.Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή
συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
ε.Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο.
Το έντυπο της αίτησης καθώς και την παρούσα προκήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν
από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης – Μαγούλα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2731361125 και 2731361126.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σπάρτης, στην ιστοσελίδα του Δήμου,
στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο περίπτερο.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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