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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του  Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας  
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων  
αριθμός 9 της 22-6-2016. 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ -28- 
 
   ΘΕΜΑ 2ον   Περί Λήψη απόφασης – γνώμης περί καθορισμού νέων      
                      και κενών θέσεων κυλικείων εντός των κτιρίων που                         στεγάζονται υπηρεσίας του Δήμου.                                            Στους Αγίους  Θεοδώρους  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Θεοδώρων ,του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας -
Αγ. Θεοδώρων συνήλθε σήμερα την 22η του μηνός Ιουνίου έτους 2016 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 19:00 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της 
Δημοτικής Ενότητας  ύστερα από την αριθμ 10550/16-6-2016 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου κ. Αριστείδη Κωνσταντή – 
Σκουλικαρίτη του Γεωργίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 83,88 και 89 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) νόμιμα και εμπρόθεσμα 
στους Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  και αναρτήθηκε στον πίνακα 
ανακοινώσεων του γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Παρόντες :  1) Αριστείδης Κωνσταντής-Σκουλικαρίτης 2)  Αναστάσιος   
                     Τσίτσης) Αγαθονίκη Σπανίδου 4) Άγγελος Μποζίκης,5) Σωτήριος  
                      Λημνιώτης    
    
Απόντες :    
   
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ,δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής  Ενότητας Αγίων Θεοδώρων βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη επί του 2ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα Μέλη του  
Συμβουλίου την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου του Τμήματος 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξη γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας με την οποία μας 



εισηγούνται για την  ανάγκη λήψης απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό νέων  και κενών θέσεων κυλικείων εντός των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίας του Δήμου.    Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη στα μέλη του Συμβούλιου τα κάτωθι σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα οποία έχουν ως εξής:    
       Έχοντας υπ΄ όψιν:  
        1ον.Τις διατάξεις της παρ. 9 του ανωτέρω σχετικού, όπου ορίζεται <<Η 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός 
κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των 
συναλλασσοµένων µε αυτούς γίνεται µε δηµοπρασία από τους στεγαζόµενους 
φορείς, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση 
ακινήτων τους, αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. 
Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως τα αναφερόµενα στις παραγράφους 3 έως 
και 7, περιλαµβανόµενης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτοµα µε αναπηρία, τους 
πολύτεκνους και τους πολεµιστές Κύπρου >>. 
       2ον. Τις διατάξεις της παρ. 3 του ανωτέρω σχετικού, όπου ορίζεται << Με 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και 
αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία 
απεικονίζονται ευκρινώς και µε βάση την τέχνη και την επιστήµη, το κουβούκλιο του 
περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος.  Η 
ανωτέρω απόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας 
και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. 
      3ον.  Τις διατάξεις της παρ. 4 του ανωτέρω σχετικού, όπου ορίζεται << Το 30% 
των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης, 
παραχωρούνται µε την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος και 
εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν. 3463/2006:   
α) σε άτοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.),  
β) πολύτεκνους     και 
γ) σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικούς, δόκιµους 
έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα 
πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή 
Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 
στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της 
Κύπρου. , 
Από την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά 
τις παραπάνω περιόδους µε οποιονδήποτε τρόπο σε παράνοµες δραστηριότητες σε 
βάρος της νόµιµης λειτουργίας του πολιτεύµατος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
       4ον.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του ανωτέρω σχετικού, όπου ορίζεται <<  Η 
παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται µε 
δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς 
εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων, αποκλεισµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης 
αυτών >> . 



    5ον.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του ανωτέρω σχετικού, όπου ορίζεται << Με την 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του 
δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση, δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη >>. 
        6ον.    Το νέο κυλικείο, ήτοι :  Ένα (1) κυλικείο, εντός του Κλειστού Γυμναστηρίου 
Αγίων Θεοδώρων ΄΄ Κρομμυώνιο΄΄ , θέση ΄΄Μούλκι΄΄ , στους Αγίους Θεόδωρους.  
     Κατόπιν τούτων, σας διαβιβάζουμε κάτοψη του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων 
Θεοδώρων ΄΄ Κρομμυώνιο΄΄ όπου εμφαίνεται το ανωτέρω κυλικείο και  
    Παρακαλούμε για λήψη απόφασης  – γνώμης περί καθορισμού  της μίας (1) νέας   θέσης  κυλικείου 
εντός  του Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίων Θεοδώρων ΄΄ Κρομμυώνιο΄΄ , θέση ΄΄Μούλκι΄΄ , στους 
Αγίους Θεόδωρους, κτιρίου  όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου.                                     

                                               Ο μ ό φ ω ν α  
 Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά  περί καθορισμού νέων  και κενών θέσεων κυλικείων εντός των κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίας του Δήμου  όπως ακριβώς έχει η ανωτέρω εισήγηση  από το αρμόδιο τμήμα .  Για αυτό το θέμα συντάχθηκε αυτή η απόφαση που πήρε αύξ. Αριθμό 9/28/22-6-2016 και υπογράφεται από τα Μέλη που ήσαν παρόντα στη Συνεδρίαση.     Ο Πρόεδρος                                                                            Τα Μέλη  Ακριβές Απόσπασμα Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ - ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ 
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