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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Παρατώρησης μίας (1) θέσης περιπτέροσ σε Α.Με.Α., πολστέκνοσς και
πολεμιστές Κύπροσ στη Σ.Κ. Αριστομένη τοσ Δήμοσ Μεσσήνης
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΕΗΝΗ
Έρνληαο ππόςε :
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/Α/2014) «Δπείγνπζεο
ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ»
2. Τελ 545/2015 Απόθαζε Γ.Σ.
«Καζνξηζκόο ζέζεσλ πεξηπηέξσλ Γ.
Μεζζήλεο»
3. Τελ 293/2015 Απόθαζε Γ.Σ. «Έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 11/2015 απόθαζεο
Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο»
4. Τελ 496/2018 απόθαζε Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ «Έγθξηζε πξνθήξπμεο
παξαρώξεζεο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Τ.Κ. Αξηζηνκέλε»
Προκηρύσσει μία (1) θέση περιπτέροσ στη Σ.Κ. Αριστομένη τοσ Δήμοσ
Μεσσήνης με τοσς κάτωθι όροσς :
1. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία
(ΑκεΑ), Πνιπηέθλσλ ή Πνιεκηζηώλ Κύπξνπ λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Μεζζήλεο ηα
απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ γηα ηελ παξαρώξεζε
εθκεηάιιεπζεο κίαο ζέζεο πεξηπηέξνπ ζηελ Τ.Κ. 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 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
Γεκνθξαηίαο.
3. Ζ αλσηέξσ ζέζε πεξηπηέξνπ ζα δηαηεζεί ζε ελδηαθεξνκέλνπο Α.Με.Α.,
πνιπηέθλνπο θαη πνιεκηζηέο Κύπξνπ, 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 Ν.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. Σε πεξίπησζε πνπ κεηαμύ ησλ ππνςεθίσλ ππάξμνπλ

δηθαηνύρνη κε ην ίδην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί θιήξσζε, ελώπηνλ
ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ , ζε εκέξα θαη ώξα πνπ ζα θαζνξηζηεί κε απόθαζή ηνπ.
4. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν κέρξη 31/01/2019 ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά:
- Άηνκα κε Αλαπεξία,
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο 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
- Πνιύηεθλνη
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ..
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ λα
πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα.
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν
-Πνιεκηζηέο Κύπξνπ
α. Αίηεζε.
β. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο.
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ..
δ. Πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην Υπνπξγείν
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. Σύδπγνο 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. Σε
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 Σύκβαζεο παξαρώξεζεο ν δηθαηνύρνο ηεο ζέζεο νθείιεη λα
θαηαζέζεη γξακκάηην Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο
αλαγλσξηζκέλεο Τξάπεδαο ππέξ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
θαιήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο πνπ αθνξνύλ ζηε ρσξνζέηεζε ηεο
θαηαζθεπήο ηνπ πεξηπηέξνπ.
Τν 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 . Τν
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. Παξεξρνκέλεο 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. Ο ελδηαθεξόκελνο, νθείιεη λα
πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ εληόο
ηξηάληα (30) εκεξώλ, γηα ηελ έθδνζε δηαπηζησηηθήο απόθαζεο πεξαηηέξσ
παξαρώξεζεο.
7. Ο 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 .
Ο εθκεηαιιεπηήο ηνπ πεξηπηέξνπ νθείιεη λα ππνβάιεη ζηελ αξκόδηα πγεηνλνκηθή
ππεξεζία ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο ζρεδηάγξακκα ηεο δηάηαμεο ςπθηηθώλ ζαιάκσλ
(ςπγεία – θαηαςύθηεο) θαη πξνζεθώλ έθζεζεο κε απνηππσκέλν αλαιπηηθό
δηάγξακκα ξνήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο.
8. Ο 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 Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ.
Τα 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. Ο 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. Τα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο πξνθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ δηθαηνύρν
ηεο άδεηαο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ.

Ο Δήμαρτος

Γεώργιος Π. Σσώνης

