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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ
ΛΕΡΡΗΜΗ 21-12-2018
ΜΞΛΞΡ ΛΕΡΡΗΜΘΑΡ
ΑΠΘΘ. ΟΠΩ.: 21504
ΔΗΛΞΡ ΛΕΡΡΗΜΗΡ
ΟΠΑΙΘΙΞ 27ο /10-12-2018
Ππλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Κεζζήλεο
Απιθμόρ Απόθαζηρ 496/2018
Οεπίλητη
Έγθξηζε πξνθήξπμεο παξαρώξεζεο
εθκεηάιιεπζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ
Ρ.Θ. Αξηζηνκέλε.
Πην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 10ε Γεθεκβξίνπ 2018 εκέξα Γεπηέξα
& ώξα 19:00, ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Γήκνπ Κεζζήλεο, κεηά
ηελ ππ’ αξηζ.

20157/06-12-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ πνπ

επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο Ππκβνύινπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ λ.
3852/2010.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ησλ
Ππκβνύισλ:
1. ΑΓΑΚΝΞΝΙΝΠ ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΖΠ
2. ΓΔΩΟΓΑΘΝΞΝΙΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
3. ΘΑΟΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
4. ΘΟΑΠΠΑΘΝΞΝΙΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
5. ΘΝΡΡΑΟΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
6. ΚΞΝΟΗΘΑΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
7. ΚΠΡΟΗΩΡΖ ΓΗΑΛΛΝΙΑ
8. ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ
9. ΜΑΟΣΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
10.ΜΔΛΝΓΗΑΛΛΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
11.ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ – ΚΞΟΑΘΝΚΑΡΠΝ
ΓΔΩΟΓΗΑ
12.ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ
13.ΡΟΑΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ
14.ΡΠΑΚΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
15.ΡΠΔΟΞΔΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
16.ΣΝΛΓΟΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
Ξι καηυηέπυ
εθιήζεζαλ.

Δημοηικοί

Ρύμβοςλοι

1. ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
2. ΙΟΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
3. ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

17.ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
18.ΒΙΑΣΝΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝΠ
ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
19.ΓΑΙΗΑΡΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
20.ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
21.ΓΑΒΗΙΙΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
22.ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
23.ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
24.ΑΙΔΒΗΕΝΠ ΑΘΑΛΆΠΗΝΠ
25.ΣΟΗΠΡOΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
26.ΞΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ

δεν

4.
5.
6.
7.

πποζήλθαν

αλ

&

λόκηκα

ΑΛΑΠΡΑΠΝΞΝΙΝΠ ΔΠΡΑΘΗΝΠ
ΦΘΗΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΟΝΠΝΕΑΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
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Πηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ θαη νη
Γεκνηηθώλ/Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ .

Ξξόεδξνη/Ξάξεδξνη

όισλ

ησλ

Δπίζεο, παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ. Ρζώλεο Γεώξγηνο
Έηζη κε λόκηκε απαξηία εθόζνλ από ηα 33 μέλη ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ
είναι παπόνηα

26, δειαδή ην κηζό πιένλ έλα ηνπ όινπ αξηζκνύ απηώλ, ην

Ππκβνύιην αξρίδεη ηε ζπδήηεζε.
Ν Ξξόεδξνο

γηα ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,

Αληηδήκαξρν

θ.

έδσζε ην ιόγν ζηνλ

Θαξύδε Σξήζην, ν νπνίνο είπε:

Ιαπύδηρ: Θύξηνη ζπλάδειθνη, κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΠΡ2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.
4093/2012, όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 76 ηνπ Λ. 4257/2014 πξνβιέπεηαη ν
ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη θαη παξαρσξνύληαη νη ζέζεηο γηα ηελ
ηνπνζέηεζε πεξηπηέξσλ.
Πύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ λνκνζεζία, ην 30% ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ πνπ
θαζνξίδνληαη παξαρσξνύληαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ
εηζνδήκαηνο θαη εθόζνλ πιεξείηαη ε πξνϋπόζεζε ηνπ άξζξνπ 285 ηνπ λ. 3463/2006 :
α) ζε άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),
β) πνιύηεθλνπο θαη
γ) 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 20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν,
θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964 ζηελ Τπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967
ζηελ Κνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο Κύπξνπ. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο
πεξίπησζεο εμαηξνύληαη όζνη ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηόδνπο κε νπνηνλδήπνηε
ηξόπν ζε παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο
Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο.
Γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ, ππνβάιινληαη αηηήζεηο από ηνπο δηθαηνύρνπο,
θαηόπηλ ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, ζηελ νπνία νξίδνληαη ηδίσο νη ζέζεηο θαη ην ύςνο ηνπ εηήζηνπ
ηέινπο. Πέξαλ ηεο αίηεζεο ππνβάιινληαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν, επηθπξσκέλν
θσηναληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ηαπηόηεηαο θαη εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ
αξκόδηα Δ.Ο.Υ..
Επηπιένλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ απαηηείηαη: α) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε
πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Δεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη
ην πνζνζηό αλαπεξίαο, β) γηα ηνπο πνιπηέθλνπο πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο
Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Ειιάδνο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα θαη γ) γηα
ηνπο πνιεκηζηέο Κύπξνπ πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην
Υπνπξγείν Εζληθήο Άκπλαο.
Οη ζέζεηο παξαρσξνύληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο κε δεκόζηα θιήξσζε, ζηελ νπνία κπνξνύλ λα
παξίζηαληαη εθπξόζσπνη ησλ ελώζεώλ ηνπο. Εηδηθέο δηαηάμεηο πεξί απαιιαγήο ησλ αλσηέξσ
πξνζώπσλ από ηελ θαηαβνιή ηέινπο ή αληαιιάγκαηνο δελ ηζρύνπλ.
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Κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 545/2015 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ρσξνζεηήζεθαλ
ηξεηο λέεο ζέζεηο πεξηπηέξσλ θαη θαηόπηλ δηελεξγεζείζαο θιήξσζεο ε κία εμ απηώλ , ζηελ
Ρ.Θ. Αξηζηνκέλε απνθαζίζηεθε λα παξαρσξεζεί
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ ΠΡ2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4093/2012, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην άξζξν
76 ηνπ Λ. 4257/2014 θαη ηζρύεη ζήκεξα, ζε Α.Κ.Δ.Α., πνιύηεθλνπο θαη πνιεκηζηέο Κύπξνπ.
Ζ παξαρώξεζε ηεο ζέζεο ζα γίλεη πξνθεηκέλνπ ζε απηή λα ηνπνζεηεζεί, με εςθύνη
ηος δικαιούσος - μιζθυηή, πεξίπηεξν, κέγηζησλ δηαζηάζεσλ 2,40κ. Σ 2,10κ. θαη ύςνο
2,80κ. Ν πεξηβάιινλ ην πεξίπηεξν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πνπ κπνξεί λα κηζζσζεί γηα ηελ
ηνπνζέηεζε ζηαλη θαη ςπγείσλ, αλέξρεηαη ζε 6,50 η.κ. κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ
παξαθσιύεηαη ε νκαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη δελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ θνηλόρξεζηνο ρώξνο δύλαηαη λα παξαρσξεζεί κόλν
θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.
Ρα ηέιε ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα θαηαζθεπέο πεξηπηέξσλ εθηόο ηεο πόιεο
ηεο Κεζζήλεο, κε ηελ 291/2018 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα
ην έηνο 2019 ζε 11€ /η.κ./έηνο.
Θαηόπηλ απηνύ παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε έθδνζεο πξνθήξπμεο παξαρώξεζεο ηεο
ζέζεο ηνπνζέηεζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Ρ.Θ. Αξηζηνκέλε σο θάησζη :
ΟΠΞΙΗΠΣΝΗ
1. Θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία
(ΑκεΑ), Ξνιπηέθλσλ ή Ξνιεκηζηώλ Θύπξνπ λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Κεζζήλεο
ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ γηα ηελ παξαρώξεζε
εθκεηάιιεπζεο κίαο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Ρ.Θ. Αξηζηνκέλε.
2. Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νη εμήο θαηεγνξίεο:
α) άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),
β) πνιύηεθλνη, θαη
γ) κόληκνη αμησκαηηθνί, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί, δόθηκνη έθεδξνη
αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο ζεηείαο πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα
πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ή Ηνπιίνπ έσο ηελ 20ή
Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Θύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964
ζηελ Ρπιεξία θαη Ιεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Θνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο
ηεο Θύπξνπ. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο εμαηξνύληαη όζνη
ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηόδνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε παξάλνκεο
δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο
Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
3. Ζ αλσηέξσ ζέζε πεξηπηέξνπ ζα δηαηεζεί ζε ελδηαθεξνκέλνπο Α.Κε.Α.,
πνιπηέθλνπο θαη πνιεκηζηέο Θύπξνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, ην ύςνο ηνπ νπνίνπ
αλέξρεηαη ζε 60,00€/έηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ θαη εθόζνλ νη
ελδηαθεξόκελνη δελ έρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν θαηά ην
άξζξν 285 ηνπ Λ.3463/06, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ
δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ.
Ζ ζέζε ζα παξαρσξεζεί κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα , βάζεη ηνπ εηήζηνπ
νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο , ζην δηθαηνύρν
κε ην ρακειόηεξν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα. Πε πεξίπησζε πνπ κεηαμύ ησλ
ππνςεθίσλ ππάξμνπλ δηθαηνύρνη κε ην ίδην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θιήξσζε, ελώπηνλ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ , ζε εκέξα θαη
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ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε απόθαζή ηνπ.
Πε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο
παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ από ην δηθαηνύρν, ν
ηειεπηαίνο κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεζε – ππεύζπλε δήισζε παξαίηεζεο από ην
δηθαίσκα. Πηελ πεξίπησζε απηή θαιείηαη γηα ηελ παξαρώξεζε ν επόκελνο ζηε
ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα ησλ δηθαηνύρσλ.
4. Νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν κέρξη 31/01/2019 ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
- Άηνκα κε Αλαπεξία,
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ν..
δ. Ξηζηνπνηεηηθό ηεο Ξξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε
πάζεζε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο.
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν
- Ξνιύηεθλνη
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ν...
δ. Ξηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ λα
πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα.
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν
-Ξνιεκηζηέο Θύπξνπ
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ν...
δ. Ξιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην πνπξγείν
Δζληθήο Άκπλαο.
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν
5. Ζ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ πεξηπηέξνπ γίλεηαη γηα 10 ρξόληα
από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ παξαρσξεηεξίνπ, κε επηηξεπνκέλεο
νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο. Πύδπγνο ή ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλόκνη
ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα απηό ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα ζην
αλσηέξσ δηθαίσκα, εθόζνλ δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζηελ αξκόδηα αξρή. Πε
πεξίπησζε πιεηόλσλ ηνπ ελόο δηαδόρσλ θαηά ηα αλσηέξσ, πξνζθνκίδεηαη θαη
ππεύζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε βνύιεζε ησλ
ινηπώλ λα παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζηνλ αηηνύληα. Ζ πξνκήζεηα – ηνπνζέηεζε
ηνπ πεξηπηέξνπ ζα γίλεη κε απνθιεηζηηθή επζύλε θαη έμνδα ηνπ δηθαηνύρνπ. Γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο Πύκβαζεο
παξαρώξεζεο ν δηθαηνύρνο ηεο ζέζεο νθείιεη λα
θαηαζέζεη γξακκάηην Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο
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αλαγλσξηζκέλεο Ρξάπεδαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Κεζζήλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνξνύλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ.
Ρν ύςνο ηεο εγγύεζεο αλέξρεηαη ζηα ηξηαθόζηα πελήληα επξώ (350,00 €), πνζό
ίζν κε ην 70% ηνπ θόζηνπο θαηεδάθηζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ θαη
επαλαθνξάο ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ . Ρν
πνζό ηεο εγγύεζεο επηζηξέθεηαη άηνθα, όηαλ δηαπηζησζεί από ην δήκν ε ηήξεζε
ησλ αλσηέξσ όξσλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελόο
κελόο από ηελ εκεξνκελία γλσζηνπνίεζεο ζε απηόλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ. Ξαξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ε
εγγύεζε επηζηξέθεηαη από ην Γήκν.
6.Ζ εθκίζζσζε ηνπ πεξηπηέξνπ επηηξέπεηαη κόλν γηα ιόγνπο γήξαηνο ή αλαπεξίαο
ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ην ρξόλν ιήμεο ηεο παξαρώξεζεο. Ν ελδηαθεξόκελνο, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εληόο
ηξηάληα (30) εκεξώλ, γηα ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο απόθαζεο πεξαηηέξσ
παξαρώξεζεο.
7. Ν δηθαηνύρνο ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεξηπηέξνπ ππνρξενύηαη λα θάλεη
θαιή ρξήζε ηνπ ρώξνπ, δηαηεξώληαο ην θαζαξό θαη εππξεπέο, λα ην ρξεζηκνπνηεί
θαηά ηξόπν πνπ λα κελ ζίγεη ηελ εζπρία, ηελ πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα ησλ
πνιηηώλ, λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο νδεγίεο ηεο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηηο
ηζρύνπζεο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηπηέξσλ
θαη γηα ηε ρξήζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ .
Ν εθκεηαιιεπηήο ηνπ πεξηπηέξνπ νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή
ππεξεζία ηεο Ξ.Δ. Κεζζελίαο ζρεδηάγξακκα ηεο δηάηαμεο ςπθηηθώλ ζαιάκσλ
(ςπγεία – θαηαςύθηεο) θαη πξνζεθώλ έθζεζεο κε απνηππσκέλν αλαιπηηθό
δηάγξακκα ξνήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
8. Ν πεξηβάιινλ ην πεξίπηεξν θνηλόρξεζηνο ρώξνο πνπ δύλαηαη λα κηζζσζεί γηα
ηελ ηνπνζέηεζε ζηαλη θαη ςπγείσλ, αλέξρεηαη ζε 6,50 η.κ. κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη
δελ παξαθσιύεηαη ε νκαιή δηέιεπζε πεδώλ θαη δελ δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα
ζηελ νκαιή θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Δπηπιένλ θνηλόρξεζηνο ρώξνο δύλαηαη λα
παξαρσξεζεί κόλν θαηόπηλ απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.
Ρα ηέιε ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ, πέξαλ απηνύ πνπ θαηαιακβάλεη ε
θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζηαλη θαη ςπγείσλ, θαζνξίδνληαη
από ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο απνθάζεηο επηβνιήο ηειώλ ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ
ρώξνπ.
9. Ν δηθαηνύρνο ππνρξενύηαη κεηά ηε ιήμε ηεο δεθαεηνύο (10 έηε) παξαρώξεζεο
λα παξαδώζεη ην ρώξν ζην Γήκν, ελώ νθείιεη λα απνκαθξύλεη ην θνπβνύθιην κε
δηθέο ηνπ δαπάλεο άκεζα,
δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη απζαίξεηνο θάηνρνο θαη
ππνρξεώλεηαη ζε δηνηθεηηθή απνβνιή θαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο.
10. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο πξνθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ δηθαηνύρν
ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ.
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Ζ παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ
θαη λα δεκνζηεπζεί ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο.
Κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Πώκα λα ιάβεη ζρεηηθή
απόθαζε.
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ιαβώλ ππόςε ηελ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010
ΑΟΞΦΑΡΘΖΕΘ ΞΛΞΦΩΜΑ
Δγθξίλεη ηελ πξνθήξπμεο παξαρώξεζεο εθκεηάιιεπζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ
ζηελ Ρ.Θ. Αξηζηνκέλε.
Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθ. 496 /2018.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη όπσο
παξαθάησ:
Ξ Οπόεδπορ
Θνηηαξίδεο Ληθόιανο

α Λέλη
Αδακόπνπινο Αξηζηoκέλεο
Γεσξγαθόπνπινο Θσλζηαληίλνο
Θαξύδεο Σξήζηνο
Θξαζζαθόπνπινο Πππξίδσλ
Κπνπξίθαο Θσλζηαληίλνο
Κπζηξηώηε Γηαλλνύια
Ληθνιόπνπινο Αληώληνο
Μαξράθνο Ληθόιανο
Μελόγηαλλεο Ληθόιανο
Ξαλαγνπνύινπ – Κπξαθνπκάηζνπ Γεσξγία
Ξεηξόπνπινο Ζιίαο
Ρξάθαο Αλδξέαο
Ρζάκεο Θσλζηαληίλνο
Ρζεξπέο Αλαζηάζηνο
Σνλδξόο Ληθόιανο
Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο
Βιαρνδεκεηξόπνπινο Αλαζηάζηνο
Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο
Γηαλλόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Γαβίιιαο Γεώξγηνο
Ξαπαδόπνπινο Γεώξγηνο
Ξαπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο
Αιεβίδνο Αζαλάζηνο
Σξηζηνθηιόπνπινο Ληθόιανο
Ξνπιόπνπινο Αλαζηάζηνο

