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                                                                    ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

«Παραχϊρθςθσ χριςθσ, χωρίσ δθμοπραςία, κζςεων περιπτζρων ςε Άτομα με 

Αναπθρία (Α.με.Α) – Πολυτζκνουσ - Πολεμιςτζσ Κφπρου, που προζκυψαν από τθν 

κλθρωςθ τθσ 18θσ  Ιουνίου 2020».  

 

ΘΕΜΑ: «Παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία 

πζντε (5) περιπτζρων πϊλθςθσ προϊόντων καπνοφ και λοιπϊν ειδϊν, ςε ιςάρικμεσ κενωκείςεσ κζςεισ 

του χϊρου αυτοφ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Ακθναίων, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 4 

του άρκρου 76 του Ν.4257/2014, όπωσ ιςχφει». 

                                                                                              Ο 

                                                                         ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ζχοντασ υπϋόψιν:  

1. Τισ διατάξεισ τθσ υποπ. ΣΤ2 περ. 4 του άρκρου πρϊτου του Ν. 4093/12, όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 76 του Ν. 4257/14 (Φ.Ε.Κ: 93/Α/14-4-2014), όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ υπϋαρ. 1776/9-11-2017, 486/2-4-2018, 947/28-6-2018 και 1285/31-10-2019 Πράξεισ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου (Π.Δ.Σ) του Διμου Ακθναίων. 

3. Τθν υπϋαρ. πρωτ. 23463/6-6-2014 Διοικθτικι Εγκφκλιο (Εγκφκλιοσ αρ. 38) του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν. 

   

                                                                                 Προκθρφςςει 

Τθν, άνευ δθμοπραςίασ, παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ πζντε (5) κοινοχριςτων κζςεων 

περιπτζρων ςε Άτομα με Αναπθρία  (Α.με.Α), ςε Πολφτεκνουσ, ςε όςουσ μόνιμουσ αξιωματικοφσ, 

ανκυπαςπιςτζσ και υπαξιωματικοφσ, δοκίμουσ ζφεδρουσ αξιωματικοφσ και οπλίτεσ  κθτείασ 

ςυμμετείχαν με οποιανδιποτε τρόπο ςτα πολεμικά γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από τθν 20θ 

Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου 1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το 1964 

ςτθν Τυλθρία και Λευκωςία και το 1967, ςτθν Κοφικοφ και ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ Κφπρου. Οι 
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κζςεισ αυτζσ, βρίςκονται ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του Διμου Ακθναίων και ςυγκεκριμζνα, ςτα 

κάτωκι χωρικά ςθμεία: 

Α) Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 2 (Κζντρο - Σφνταγμα) 

Β) Ακαδθμίασ & Σίνα (Κζντρο) 

Γ) Ερμοφ και Ακθνάσ (Μοναςτθράκι) 

Δ) Βρυάξιδοσ 1 (Παγκράτι) 

Ε) Πειραιϊσ 118 και Μεγάλου Βαςιλείου (Γκάηι) 

 

                                                                         Άρκρο 1 

                                                             Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ 

 

Η παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ των, ωσ άνω, κοινοχριςτων κζςεων περιπτζρων, κατά τα 

οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 76 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), όπωσ αυτζσ 

αντικατζςτθςαν τισ όμοιεσ τθσ υποπαρ. ΣΤ2 τθσ παρ. ΣΤ του άρκρου πρϊτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 

222/Α/2012), γίνεται μόνο ςε Άτομα με Αναπθρία (Α.με.Α), πολφτεκνουσ και ςε όςουσ μόνιμουσ 

αξιωματικοφσ, ανκυπαςπιςτζσ και υπαξιωματικοφσ, δοκίμουσ ζφεδρουσ αξιωματικοφσ και οπλίτεσ  

κθτείασ ςυμμετείχαν, με οποιανδιποτε τρόπο, ςτα πολεμικά γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από 

τθν 20θ Ιουλίου ζωσ τθν 20θ Αυγοφςτου 1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα 

το 1964 ςτθν Τυλθρία και Λευκωςία και το 1967, ςτθν Κοφικοφ και ςτουσ Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ 

Κφπρου. 

 

                                                                           Άρκρο 2 

                                                Σρόποσ παραχώρθςθσ δικαιώματοσ χριςθσ 

 

Σο δικαίωμα αυτό παραχωρείται μετά από διαδικαςία δθμόςιασ κλιρωςθσ, θ οποία διενεργείται 

ςτο κτίριο του Διμου Ακθναίων, οδόσ Λιοςίων 22, τθν 10θ-9ου-2020 θμζρα Πζμπτθ και ώρα 11.00 

π.μ από τθν Επιτροπι που ςυγκροτικθκε με τθν υπϋαρ. 5/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
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του Διμου Ακθναίων. Στθν κλιρωςθ αυτι, λαμβάνουν μζροσ οι κατθγορίεσ προςϊπων, που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςθσ, με το χαμθλότερο ειςόδθμα, εν όψει και τθσ μοναδικότθτασ 

του ειςοδθματικοφ κριτθρίου, μποροφν δε να παρίςτανται και εκπρόςωποι των ενϊςεων των 

προαναφερομζνων κατθγοριϊν προςϊπων, οι οποίοι περιορίηονται αποκλειςτικϊσ και μόνο ςτθν 

παρακολοφκθςθ τθσ επίμαχθσ διαδικαςίασ. 

                                                                                                                                                

                                                                             Άρκρο 3 

                                                  Χρόνοσ παραχώρθςθσ δικαιώματοσ χριςθσ 

 

1. Η παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ των προαναφερομζνων κζςεων, γίνεται για χρονικό 

διάςτθμα δζκα (10) ετϊν, από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςχετικοφ παραχωρθτθρίου, μθ 

επιτρεπόμενθσ οποιαςδιποτε παράταςθσ πζραν τθσ δεκαετίασ (10ετίασ) αυτισ.  

2. Μετά τον κάνατο του δικαιοφχου χριςθσ των κζςεων αυτϊν, ο/θ ςφηυγοσ ι/και τα ενιλικα τζκνα 

αυτοφ, που κακίςτανται κλθρονόμοι των κατθγοριϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 

1 τθσ παροφςθσ, κατά το χρονικό αυτό διάςτθμα (10ετία), υπειςζρχονται αυτοδίκαια ςτο δικαίωμα 

χριςθσ των εν λόγω κζςεων, εφόςον δθλϊςουν υπεφκυνα, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν 

(3) μθνϊν, τθν επικυμία τουσ αυτι ςτο Διμο Ακθναίων, για το εναπομζνον  χρονικό διάςτθμα μζχρι 

τθν ςυμπλιρωςθ τθσ δεκαετίασ (10ετίασ).   

3. Εκμίςκωςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ κοινόχρθςτθσ κζςθσ περιπτζρου ςε τρίτουσ, επιτρζπεται μόνο 

ςε περίπτωςθ γιρατοσ ι αναπθρίασ του δικαιοφχου χριςθσ τθσ κζςθσ αυτισ, ςε ποςοςτό 67% και 

άνω. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λιξθσ τθσ αρχικισ παραχϊρθςθσ. 

Αντίγραφο του μιςκωτθρίου, προςκομίηεται αμελλθτί, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) 

θμερϊν, ςτον Διμο Ακθναίων, ο οποίοσ εκδίδει πράξθ με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ ανωτζρω 

παραχϊρθςθ.  

4. Η άπρακτθ πάροδοσ των ταςςομζνων, ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου αυτοφ, 

αποκλειςτικών προκεςμιών, επιφζρει αυτοδικαίωσ τθν απώλεια του δικαιώματοσ χριςθσ των 

κζςεων αυτών, που διαπιςτϊνεται με πράξθ του Δθμάρχου Ακθναίων. 
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                                                                            Άρκρο 4 

                                         Τποχρζωςθ αναγγελίασ κανάτου δικαιοφχου χριςθσ 

   

Σε περίπτωςθ  κανάτου του δικαιοφχου χριςθσ των κζςεων αυτϊν, οι κλθρονόμοι αυτοφ ι ο 

μιςκωτισ του περιπτζρου, υποχρεοφνται να αναγγείλουν ςτον Διμο Ακθναίων το γεγονόσ του 

κανάτου αυτοφ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τον χρόνο επζλευςθσ του. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ τθσ κζςθσ του περιπτζρου, εξακολουκεί να 

ιςχφει μζχρι τθν λιξθ τθσ. Αν δεν υπάρχουν διάδοχοι, θ μίςκωςθ ςυνεχίηεται μζχρι τθ λιξθ τθσ, 

κατόπιν αιτιματοσ του μιςκωτι και τα μιςκϊματα και τζλθ τθσ περιόδου αυτισ, καταβάλλονται ςτο 

Διμο Ακθναίων. Η άπρακτθ πάροδοσ τθσ ταςςομζνθσ, ωσ ανωτζρω, αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 

επιφζρει αυτοδικαίωσ τθν απώλεια του δικαιώματοσ χριςθσ των κζςεων αυτών, που 

διαπιςτϊνεται με πράξθ του Δθμάρχου Ακθναίων. 

 

 

                                                                            Άρκρο 5 

                                                 Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ   

 

1. Προκειμζνου να παραχωρθκεί δικαίωμα χριςθσ κάκε μίασ εκ των πζντε κακοριςκειςϊν, ωσ 

ανωτζρω, κζςεων περιπτζρου ςτα πρόςωπα του άρκρου 1 τθσ παροφςθσ, υποβάλλονται ςωρευτικά, 

ανά κατθγορία των προςϊπων αυτϊν, τα κάτωκι δικαιολογθτικά:  

               

      α) Άτομα με Αναπθρία (Α.με.Α) 

α1. Αίτθςθ, 

α2. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

α3. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τελευταίου οικονομικοφ 

ζτουσ, 

α4. Πιςτοποιθτικό τθσ οικείασ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Υγειονομικισ Επιτροπισ (ΚΕ.Π.Α.) 

του άρκρου 6 του Ν. 2556/1997, όπωσ ιςχφει, από το οποίο να προκφπτει θ πάκθςθ και το ποςοςτό 

αναπθρίασ, 
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α5. Βεβαίωςθ, από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν του Διμου Ακθναίων, ότι δεν υπάρχουν 

βεβαιωμζνεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςε  βάρουσ τουσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ διακανονιςμοφ 

καταβολισ αυτϊν (άρκρο 285 του ν. 3463/2006) ι εκκρεμοδικίασ.  

 

      β) Πολφτεκνοι  

β1. Αίτθςθ, 

β2. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

β3. Αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τελευταίου οικονομικοφ 

ζτουσ, 

β4. Πιςτοποιθτικό τθσ Ανωτάτθσ Συνομοςπονδίασ Πολυτζκνων  Ελλάδασ, από το οποίο να προκφπτει 

θ πολυτεκνικι ιδιότθτα, 

β5. Βεβαίωςθ, από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν του Διμου Ακθναίων, ότι δεν υπάρχουν 

βεβαιωμζνεσ    λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςε  βάρουσ τουσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ διακανονιςμοφ 

καταβολισ αυτϊν (άρκρο 285 του ν. 3463/2006) ι εκκρεμοδικίασ.  

                           

      γ) Πολεμιςτζσ Κφπρου 

γ1. Αίτθςθ,  

γ2. Αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

γ3. Αντίγραφο Εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ ειςοδιματοσ τελευταίου οικονομικοφ 

ζτουσ, 

γ4. πιςτοποιθτικό ςτρατολογικισ κατάςταςθσ τφπου Αϋ, 

γ5. Βεβαίωςθ του οικείου Συνδζςμου ι Συλλόγου πολεμιςτϊν, αναγνωριςμζνου από το Υπουργείο 

Εκνικισ  Άμυνασ,  

γ6. Βεβαίωςθ, από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν του Διμου Ακθναίων, ότι δεν υπάρχουν βεβαιωμζνεσ    

λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ ςε  βάρουσ τουσ, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ διακανονιςμοφ καταβολισ 

αυτϊν (άρκρο 285 του ν. 3463/2006) ι εκκρεμοδικίασ.  

 

2. Σα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 1 του άρκρου αυτοφ, κατατίκενται ςτο Γενικό πρωτόκολλο 

του Διμου Ακθναίων, οδόσ Λιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, μζχρι και τθν 28θ – 8ου – 2020 θμζρα 

Παραςκευι, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ώρεσ και εν ςυνεχεία, διαβιβάηονται ςτθν Επιτροπι 

διενζργειασ κλθρώςεων για ζλεγχο. 
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                                                                           Άρκρο 7 

                                                     Γενικζσ υποχρεώςεισ - Δυνατότθτεσ 

  

1. Η παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ των ωσ άνω κζςεων περιπτζρων γίνεται με τθν καταβολι, από 

τουσ παραχωρθςιοφχουσ, ετιςιου τζλουσ χριςθσ κοινοχριςτου χϊρου, ςφμφωνα με τθν υπϋαρ. 

1285/31-10-2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων. 

2. Επιτρζπεται θ επιπλζον κατάλθψθ κοινόχρθςτου χϊρου πζριξ του περιπτζρου για τθν τοποκζτθςθ 

ψυγείων και ςτατιρων (stands), κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ και 21 τθσ 

υπϋαρ. 1776/2017 Πράξθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων και ςτισ ςυναφϊσ 

κείμενεσ διατάξεισ, με τθν καταβολι ςχετικοφ, προσ τοφτο, τζλουσ. Με απόφαςθ του οικείου 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου, θ οποία εκδίδεται κατϋεξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 13 του 

από 24/9 - 20/10/1958 Βαςιλικοφ Διατάγματοσ (Β.Δ), όπωσ ιςχφει, το τζλοσ αυτό ορίηεται ετιςιο κατά 

τετραγωνικό μζτρο, ανεξαρτιτωσ χρόνου χριςεωσ και αναλόγωσ τθσ περιοχισ ςτθν οποία κείται ο 

καταλαμβανόμενοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ και προςδιορίηεται ο τρόποσ καταβολισ του.  

3. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποίαν ο παραχωρθςιοφχοσ προτίκεται να προβεί ςτθν αντικατάςταςθ 

υφιςτάμενθσ καταςκευισ περιπτζρου, κατά τθν διάρκεια του χρόνου παραχϊρθςθσ του, 

υποχρεοφται αμελλθτί να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον Διμο Ακθναίων για τθν πρόκεςθ του αυτι, 

πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αντικατάςταςθσ. Η εγκατάςταςθ τθσ νζασ καταςκευισ του 

περιπτζρου, ο τφποσ και οι διαςτάςεισ τθσ οποίασ πρζπει να πλθροφν αυςτθρά τισ προχποκζςεισ του 

άρκρου 15 τθσ υπϋαρ. 1776/2017 Πράξθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου Ακθναίων, 

ενεργείται μόνον φςτερα από ζγκριςθ και υπό τθν επίβλεψθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικϊν Προςόδων 

και τθσ κακϋφλθν αρμόδιασ, προσ τοφτο, Τεχνικισ Διεφκυνςθσ του Διμου Ακθναίων. Η δαπάνθ 

απόκτθςθσ και εγκατάςταςθσ τθσ νζασ αυτισ καταςκευισ, βαρφνει αποκλειςτικά τον 

παραχωρθςιοφχο. Η ακζτθςθ εκπλιρωςθσ των προαναφερομζνων υποχρεώςεων από τον 

παραχωρθςιοφχο, επιφζρει αυτοδικαίωσ τθν απώλεια του δικαιώματοσ χριςθσ τθσ κζςθσ του 

περιπτζρου, που διαπιςτϊνεται με πράξθ του Δθμάρχου Ακθναίων.    

4. Η ζναρξθ χριςθσ των κζςεων περιπτζρων λαμβάνει χϊρα  εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν 

(3) μθνϊν από τον χρόνο υπογραφισ του παραχωρθτθρίου εγγράφου. Εφόςον ο όροσ αυτόσ δεν 

τθρθκεί, ο Διμαρχοσ Ακθναίων, με απόφαςθ του, ανακαλεί υποχρεωτικά το εν λόγω 

παραχωρθτιριο και θ κζςθ αυτι παραχωρείται ςε άλλον ενδιαφερόμενο.  
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5. Κατϋαρχιν, εάν, με υπαιτιότθτα του παραχωρθςιοφχου, διακοπεί θ λειτουργία περιπτζρου για 

χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, θ παραχϊρθςθ λφεται αυτοδίκαια με 

διαπιςτωτικι πράξθ του Δθμάρχου Ακθναίων. Κατ΄εξαίρεςθ, εάν θ διακοπι αυτι οφείλεται 

αποκλειςτικά και μόνο ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ, δθλαδι, ςε απρόβλεπτα και εξαιρετικά γεγονότα, 

είτε αντικειμενικά, είτε ςχετικά με το πρόςωπο του παραχωρθςιοφχου, τα οποία ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ δεν μποροφν να αποτραποφν ακόμθ και με τθν λιψθ μζτρων εξαιρετικισ επιμζλειασ και 

ςφνεςθσ του μζςου ανκρϊπου, προςθκόντωσ αποδεδειγμζνων, θ προκεςμία αυτι (τρίμθνο) 

αναςτζλλεται για όςο χρόνο διαρκοφν οι λόγοι αυτοί και ςυνεχίηει, από το χρονικό ςθμείο 

αναςτολισ τθσ και μζχρι τθν λιξθ τθσ, μετά τθν άρςθ των λόγων αυτϊν.  

6. Το πρόςωπο, ςτο οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα χριςθσ κζςθσ περιπτζρου ι ο μιςκωτισ 

αυτοφ, υποχρεοφται αμζςωσ να διακόψει οποιαδιποτε δραςτθριότθτα χριςθσ τθσ κζςθσ αυτισ από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ δεκαετοφσ περιόδου παραχϊρθςθσ και να παραδϊςει τα κλειδιά του 

περιπτζρου ςτο Διμο Ακθναίων. Ακζτθςθ εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, επιςφρει τισ, κατά 

νόμο, προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

                                                      

                                                                         Άρκρο 6 

                                                             Σρόποσ δθμοςίευςθσ 

                                                                   

Η παροφςα προκιρυξθ αναρτάται ςτον Πίνακα Δθμοςιεφςεων του, επί τθσ οδοφ Λιοςίων αρικμόσ 22, 

ιςόγειο – Ακινα Τ.Κ 10438 κειμζνου, Δθμοτικοφ Καταςτιματοσ και ςτον Διαδικτυακό Τόπο του 

Διμου Ακθναίων και περίλθψθ αυτισ, δθμοςιεφεται ςε δφο θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ. 
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