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ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 184/2017
ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης για παραχώρηση περιπτέρου σε άτοµα µε αναπηρία
κλπ.
Πρακτικό της µε αριθµό 28ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 22η του µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους
2017 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 12.00µ.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 11261/18-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ.πρωτ. 11415/21-92017 εισήγηση της Προϊσταµένης τµήµατος δηµοτικών προσόδων κ. Ατραίδου
Αναστασίας η οποία έχει ως εξής:

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 21-9-2017
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. 11415

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜ. ∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρακαλώ να εγκρίνεται την προκήρυξη παραχώρησης µίας θέσης περιπτέρου στην
οδό Α.Τσάφου & Υµηττού σε άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνους κλπ
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Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Ταχ. Κώδικας: 161 21
Τηλ: 213 2010752
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e-mail: esoda@kessariani.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ Παραχώρηση θέσης περιπτέρου στο ∆ήµο Καισαριανής
ΣΧΕΤ. 1. Ο Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-2014)
2. Η υπ΄αριθ. 99/2016 απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου

1. Γνωστοποιείται ότι ο ∆ήµος Καισαριανής, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ 99/2016
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αποφάσισε να παραχωρήσει α) σε άτοµα µε
αναπηρία(Α.µε.Α) β) Πολύτεκνους και γ) σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, και
οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της
χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο,
καθώς και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και
το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους στην Κύπρο. Εξαιρούνται
όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε
παράνοµες δραστηριότητες σε βάρος της νόµιµης λειτουργίας του Πολιτεύµατος
της Κυπριακής δηµοκρατίας.
Μία (1) θέση περιπτέρου, η οποία βρίσκεται στην ακόλουθη θέση :

Α. Α/φών Τσάφου & Υµηττού ( µπροστά από Ο.Τ.27)µε ετήσιο τίµηµα
3.600,00 € βάσει του εγγράφου µε αριθ πρωτ. 11259/18-9-2017 της επιτροπής
εκποιούµενων ακινήτων του ∆ήµου µας

2. Η ανωτέρω θέση παραχωρείται µε την καταβολή τέλους, το οποίο
προσδιορίζεται από το ∆ηµ. Συµβούλιο µε την υπ΄αριθ. αποφ. ∆ηµ. Συµβουλίου
και εισπράττεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του από 20/10/1958
Β.∆.,όπως εκάστοτε ισχύουν από τους οικείου ∆ήµους.

3 Η παραχώρηση της ως άνω θέσης περιπτέρου θα γίνει σε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010των άρθρων 2 &3 του ν. 3918/2011, της
παρ. ΣΤ υποπαρ.ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222Α/2012, του
άρθρου 76του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93Α/2014)
4. Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί στους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι θα επιλεγούν
βάση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος , και υπό την προϋπόθεση ότι οι
ενδιαφερόµενοι δε βαρύνονται µε βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο, µε εξαίρεση
τις περιπτώσεις εκρεµοδικίας και διακανονισµού οφειλής άρθρου 285/Ν.3463/2006) Η
διάρκεια µίσθωσης ορίζεται σε 10 έτη.

5. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στο ∆ήµο τα πιο κάτω
∆ικαιολογητικά, ανυπερθέτως µέχρι την ηµεροµηνία που θα

Α. Α.µε.Α
1) Αίτηση
2) Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής σε ισχύ, από
το οποίο προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας ή γνωµάτευση από τα
ΚΕ.ΠΑ
4) Αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση-αυτεπάγγελτη αναζήτηση( άρθρο
577του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988)
5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας ∆ Ο Υ οικ έτους 2015
6) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι δεν
υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσµες οφειλές σε βάρος του. ( άρθρο 285 του Ν.
3463/2006)

Β. Πολύτεκνοι
1)Αίτηση
2)Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας
3) Πιστοποιητικό της Ανώτερης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
από την οποία να προκύπτει η πολυτεκνική ιδιότητα
4) Αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση-αυτεπάγγελτη αναζήτηση( άρθρο
577του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988)
5)Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας ∆ Ο Υ οικ έτους
2016
6) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι δεν
υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσµες οφειλές σε βάρος του. ( άρθρο 285 του Ν.
3463/2006)

Γ. Μόνιµοι αξιωµατικοί ,ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί, δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί
και οπλίτες θητείας ,που συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της
περιόδου από την 20 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο
Αίτηση
Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας
Πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α¨
Βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
5) Αντίγραφο ποινικού µητρώου για δικαστική χρήση-αυτεπάγγελτη
αναζήτηση( άρθρο 577του ΚΠ∆, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
10 του ν. 1805/1988)
6) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της οικείας ∆ Ο Υ οικ
έτους 2016
7) Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου από την οποία να προκύπτει ότι δεν
υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσµες οφειλές σε βάρος του. ( άρθρο 285 του Ν.
3463/2006)
1)
2)
3)
4)

Η παραχώρηση της ως άνω θέσης περιπτέρου γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η
εκµετάλλευση του θα γίνεται αυτοπροσώπως από τους δικαιούχους στους οποίους θα
παραχωρηθεί, απαγορεύεται δε η εκµίσθωση της σε τρίτους. Εφόσον, παρά ταύτα
,διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι η εκµετάλλευση της γίνεται από τρίτους και όχι από το
δικαιούχο στον οποίο έχει παραχωρηθεί, η παραχώρηση θα ανακαλείται.. Εκµίσθωση του
δικαιώµατος εκµετάλλευσης σε τρίτους επιτρέπεται µόνο για λόγους γήρατος ή σε
περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω.
Η εκµετάλλευση της θέσης περιπτέρου θα πρέπει να αρχίσει εντός τριών(3) µηνών από
την ηµεροµηνία παραχώρησης. Εφόσον δεν αρχίσει εντός τριών (3) µηνών η παραχώρηση
θα ανακαλείται.
Αν διακοπεί η λειτουργία του περιπτέρου ,για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών
ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραχωρήσει τη συγκεκριµένη θέση λειτουργίας του
περιπτέρου σε άλλο δικαιούχο.
Ο δικαιούχος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωµα παραχώρησης θέσης και
σώµατος περιπτέρου, υποχρεούται να διακόψει οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται
µε αυτή, εντός 10ηµέρου από τη λήξη της 10 ετούς περιόδου παραχώρησης και να
παραδώσει τα κλειδιά του περιπτέρου στο Τµήµα Ακίνητης Περιουσίας του ∆ήµου, εκτός
και αν ο µέχρι τότε παραχωρησιούχος είχε τοποθετήσει µε δικές του δαπάνες το περίπτερο
οπότε και δικαιούται εντός αυτού του 10ηµέρου αν το επιθυµεί, να το αποµακρύνει, µε
δικές του δαπάνες.
Το κόστος δηµοσίευσης θα βαρύνει το δικαιούχο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προκήρυξη παραχώρησης µιας θέσης περιπτέρου στην οδό Τσάφου &
Υµηττού (µπροστά από Ο.Τ.27) σε άτοµα µε αναπηρία , πολύτεκνους κλπ.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
22/09/2017
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

