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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση : 2ο χλμ. Θέρμης-Τριαδίου  

Θέρμη Τ.Κ. 57001            

Ε – mail :    n.papadimitriou@thermi.gov.gr     

Πληροφορίες:  Παπαδημητρίου Νίκη            

Τηλέφωνο: 2310-478015 (επιλογή.2)            

            

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την επανάληψη της διαδικασίας παραχώρησης χρήσης των κυλικείων των ΚΑΠΗ του 
Δήμου Θέρμης, σε ειδικές κατηγορίες: ΑμΕΑ, πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου 

Ο Δήμαρχος Θέρμης

έχοντας υπ΄ όψιν:
1. Το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014
2. Τις υπ’αριθμ. 1/2023 Καρδίας,2/2023 Βασιλικών, 9/2023 Θέρμης, 01/2023 

Κ.Σχολαρίου, 02/2023 Τριλόφου, 02/2023 Αγ.Αντωνίου, 01/2023 Ν.Ραιδεστού, 
03/2023 Σουρωτής, 01/2023 Αγ.Παρασκευής, 01/2023 Πλαγιαρίου, 01/2023 
Ταγαράδων, 01/2023 Ν.Ρυσίου, αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 
του Δήμου Θέρμης                             

3. Την υπ’αριθμ. 05/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Την υπ’αριθμ. 40/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό 

των θέσεων των κυλικείων του Δήμου Θέρμης
5. Το υπ’αριθμ. 9401/13-02-2023, από 09/02/2023 πρακτικό δημόσιας κλήρωσης
6. Την υπ’αριθμ. 63/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του από 

09/02/2023 πρακτικού δημόσιας κλήρωσης
7. Την υπ’αριθμ. 66/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό 

του ετήσιου τέλους
8. Το από 13/03/2023 πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης

Καλεί 
Εκ νέου τους ενδιαφερόμενους που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 
πολυτέκνων ή πολεμιστών Κύπρου, να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως 
αναλύονται παρακάτω, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 2Ο χλμ. Θέρμης – 
Τριαδίου, για την παραχώρηση χρήσης των εξής τεσσάρων (4)  κυλικείων των ΚΑΠΗ του 
Δήμου Θέρμης:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ 120,00€
2 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΗ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ 120,00 €
3 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΗ Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 240,00€
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4 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΑΠΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 240,00€
 
Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία (Α.Με.Α)
β) Πολύτεκνοι, και
γ) Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και 
οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της 
χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η 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 Δημοκρατίας.

Οι ανωτέρω θέσεις κυλικείων θα διατεθούν σε ενδιαφερόμενους των κατηγοριών α, β, γ, 
βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και 
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Θέρμης 
κατά το άρθρο 285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του 
διακανονισμού καταβολής αυτών. 
Οι θέσεις θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους με δημόσια κλήρωση, η οποία θα 
διενεργηθεί στις 30-03-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,   στο κτήριο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών, στο 2ο χλμ Θέρμης Τριαδίου, στην οποία μπορούν να παρίστανται 
εκπρόσωποι των ενώσεών τους. Ειδικές διατάξεις περί απαλλαγής των ανωτέρω προσώπων 
από την καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος δεν ισχύουν. 
Καθώς το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό, στην κλήρωση 
λαμβάνουν μέρος μόνον οι τέσσερις (4) υποψήφιοι δικαιούχοι με το χαμηλότερο εισόδημα, 
που αντιστοιχούν στο τριάντα τοις εκατό (30%) των θέσεων των κυλικείων που διατίθενται. 
Αν την τελευταία θέση καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ 
τους κλήρωση. Σε περίπτωση που κάποιος από τους πρώτους τέσσερις που θα λάβουν μέρος 
στην κλήρωση δεν αποδεχτεί το αποτέλεσμα, η διαδικασία συνεχίζεται με τον αμέσως 
επόμενο δικαιούχο της κατάταξης με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης γίνεται  για τέσσερα (4) χρόνια, από την ημερομηνία 
υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου χρήσης. Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση, η σιωπηρή 
αναμίσθωση, η μερική ή ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο. Δίνεται δυνατότητα 
παράτασης για ένα έτος, με κατάθεση σχετικού αιτήματος του ενδιαφερόμενου έξι (6) μήνες 
πριν τη λήξη της παραχώρησης. 
Σύζυγος ή ανήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το 
διάστημα αυτό, υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την 
επιθυμία τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός 
διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την 
οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο, 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, 2ο χλμ. Θέρμης – Τριαδίου, από   16-03-
2023 έως και  29-03-2023. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οποιαδήποτε 
υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη. Οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στο Δήμο, 
το αργότερο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 29-03-
2023.

• Άτομα με αναπηρία:
α) Αίτηση (επισυνάπτεται με την Προκήρυξη στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Θέρμης www.thermi.gov.gr. για συμπλήρωση και εκτύπωση)

http://www.thermi.gov.gr/
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β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.
δ) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής 
του άρθρου 6 του Ν.2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει 
η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας
ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Θέρμης (η βεβαίωση δίνεται κατόπιν 
αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου – Δημοκρατίας 1, ή ηλεκτρονικά στο 
info@thermi.gov.gr.)

• Πολύτεκνοι
α) Αίτηση (επισυνάπτεται με την Προκήρυξη στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Θέρμης www.thermi.gov.gr. για συμπλήρωση και εκτύπωση)
β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.
δ) Πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας που να 
πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα
ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Θέρμης (η βεβαίωση δίνεται κατόπιν 
αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου – Δημοκρατίας 1, ή ηλεκτρονικά στο 
info@thermi.gov.gr.)

• Πολεμιστές Κύπρου
α) Αίτηση (επισυνάπτεται με την Προκήρυξη στο δικτυακό τόπο του Δήμου 
Θέρμης www.thermi.gov.gr. για συμπλήρωση και εκτύπωση)
β) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Εκκαθαριστικό σημείωμα προηγούμενου Οικονομικού έτους από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.
δ) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ και βεβαίωση του 
οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας
ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής από τον Δήμο Θέρμης (η βεβαίωση δίνεται κατόπιν 
αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου – Δημοκρατίας 1, ή ηλεκτρονικά στο 
info@thermi.gov.gr.)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στην επίσημη ιστοσελίδα 
του Δήμου Θέρμης και θα δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές 
εφημερίδες.

Ο Δήμαρχος Θέρμης
α/α

Απόστολος Τσολάκης
 (Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

& Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης)
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