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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   

(Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η       ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ ) 

 
«Παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός 
του κτιρίου του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας, σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και 
πολεµιστές Κύπρου». 

 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), β) 
Πολυτέκνων και γ) Πολεµιστών της Κύπρου να υποβάλουν στο ∆ήµο Καλαµάτας αιτήσεις µε 
πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης 
κυλικείου, που βρίσκεται εντός του κτιρίου του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας-Αθηνών 99 
Καλαµάτα, έως τις 18/12/2017. 
Το κυλικείο θα παραχωρηθεί για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών, µε δικαίωµα ανανέωσης 
για τρία (3) επιπλέον έτη.  
Το  τέλος ορίζεται ανά έτος σε 12.000€, καταβλητέο σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις των 
1.000€, εντός των  πρώτων 5 ηµερών κάθε µήνα. Για το έτος 2017 το τέλος θα καθορισθεί 
αναλογικά µε το παραπάνω ποσό και σε συνάρτηση µε το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του 
κυλικείου. 
Η παραχώρηση θα γίνει µε εισοδηµατικά κριτήρια (ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
‘‘φορολογητέο και απαλλασσόµενο ή αυτοτελώς φορολογούµενο’’ έτους 2016). 
Για κάθε πληροφορία σχετική µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τους όρους παραχώρησης 
και λειτουργίας του κυλικείου καθώς και για την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στο τµήµα Προσόδων Περιουσίας και Κοιµητηρίων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Αθηνών 99, γραφεία 3.12 και 1.21).  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
α.Αίτηση  
β.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
γ.Εκκαθαριστικό σηµείωµα και έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016. Σε 

περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκοµίζεται Υπ. ∆ήλωση 
του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

δ.(i) ΑµεΑ: Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του 
άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και 
το ποσοστό αναπηρίας. 
(ii) Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που 
να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα. 
(iii) Πολεµιστές Κύπρου: Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και 
βεβαίωση του οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 
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ε.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έχουν  

έλαβαν γνώση των όρων της παραχώρησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθµ. 
580/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθώς και των παραχωρούµενων χώρων και ότι αποδέχονται και 
θα τηρήσουν τους όρους της παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου.  

στ.Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο. 
 
Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών.  
Εάν διαπιστωθεί καθυστέρηση καταβολής των κατά τα ανωτέρω δόσεων ο δήµος προβαίνει 
στις ενέργειες κατάπτωσης της εγγύησης. 

 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και να 
δηµοσιευθεί σε 3 τοπικές εφηµερίδες. 
 
 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ:  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 06-12-2017 

                      ΘΑΡΡΟΣ 06-12-2017 

                      ΦΩΝΗ 06-12-2017 
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                                 ∆ικαιολογητικά για την  
« Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του 

κτιρίου του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας» -  ΑΜΕΑ 
 
 
α. Αίτηση  
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
γ. Εκκαθαριστικό σηµείωµα και έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016. 
  Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκοµίζεται Υπ. ∆ήλωση 

του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 

του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το 
ποσοστό αναπηρίας. 

ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έχουν  
έλαβαν γνώση των όρων της παραχώρησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθµ. 
580/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθώς και των παραχωρούµενων χώρων και ότι αποδέχονται και 
θα τηρήσουν τους όρους της παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου.  

στ. Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο. 
 
Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών.  
 
 

                                 ∆ικαιολογητικά για την  
« Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του 

κτιρίου του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας»  - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
 
 
 
α. Αίτηση  
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
γ. Εκκαθαριστικό σηµείωµα και έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016. 
  Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκοµίζεται Υπ. ∆ήλωση 

του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την 

πολυτεκνική ιδιότητα. 
ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έχουν  

έλαβαν γνώση των όρων της παραχώρησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθµ. 
580/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθώς και των παραχωρούµενων χώρων και ότι αποδέχονται και 
θα τηρήσουν τους όρους της παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου.  

στ. Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο. 
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί µη 
αποκατάστασής του υποψηφίου σε περίπτερο ή κυλικείο σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών.  
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                                 ∆ικαιολογητικά για την  
« Παραχώρηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης κυλικείου, που βρίσκεται εντός του 

κτιρίου του ∆ηµαρχείου Καλαµάτας»   -ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ  
 
 
 
α. Αίτηση  
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
γ. Εκκαθαριστικό σηµείωµα και έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης για το έτος 2016. 
  Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκοµίζεται Υπ. ∆ήλωση 

του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
δ. Κύπρου: Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α' και βεβαίωση του 

οικείου συνδέσµου ή συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Εθνικής 
Άµυνας. 

ε. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έχουν  
έλαβαν γνώση των όρων της παραχώρησης, όπως αυτοί περιγράφονται στην αριθµ. 
580/2017 Απόφαση ∆.Σ. καθώς και των παραχωρούµενων χώρων και ότι αποδέχονται και 
θα τηρήσουν τους όρους της παραχώρησης και λειτουργίας του κυλικείου.  

στ. Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο. 
ζ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί µη 
αποκατάστασής του υποψηφίου σε περίπτερο ή κυλικείο σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Προ της παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης του κυλικείου, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να καταθέσει στο Ταµείο του ∆ήµου, ως εγγύηση, χρηµατικό ποσό ∆υο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00€) που αντιστοιχεί στο τέλος δύο µηνών.  

 

 


