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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

 
 
Ο ∆ήμος στα πλαίσια της ενημέρωσης παραθέτει τις κατηγορίες και τη βάση υπολογισμού για τις πιο 
πάνω χρεώσεις που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα. 
 
Οι χρεώσεις ρυθμίζονται από τα άρθρα 103, 103Α, 104 και 105 του περί ∆ήμων Νόμου, Νο. 111/1985, 
όπως έχει τροποποιηθεί. 
 
Τα κριτήρια έχουν ως ακολούθως: 
 
Νομικά Πρόσωπα τα οποία είναι εν ενεργεία και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ∆ημοκρατία, 
χρεώνονται σύμφωνα με τον έβδομο Πίνακα του Ν. 111/1985 που ρυθμίζει τα δικαιώματα για τη 
διατήρηση ή χρήση επαγγελματικού υποστατικού και με τον Τρίτο Πίνακα που ρυθμίζει τα ετήσια 
δικαιώματα για την άσκηση επιχειρήσεων. 
 
Τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία έχουν εγγεγραμμένο γραφείο στα δημοτικά όρια Αγλαντζιάς και 
εξασκούν μόνο διεθνείς δραστηριότητες χρεώνονται €95,00 ως δικαίωμα άσκησης επιχειρήσεων. 
 
Νομικά Πρόσωπα τα οποία διεξάγουν μόνο διεθνείς δραστηριότητες και έχουν το εγγεγραμμένο τους 
γραφείο σε γραφεία επαγγελματικών υπηρεσιών (fiduciary offices), δεν χρεώνονται για τη διατήρηση 
του επαγγελματικού υποστατικού. 
 
Οι αδρανείς εταιρείες δεν χρεώνονται.  (Παρακαλώ να προσκομιστεί πρόσφατο αποδεικτικό στοιχείο.  
Ο ∆ήμος δύναται να επιβεβαιώσει τη δήλωση με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ∆ημοκρατίας). 
 
Τρόπος Εξόφλησης: – Ταμείο του ∆ήμου, Καθημερινά 8:00 – 13:00, – Σε όλες τις Τράπεζες και τα 
Συνεργατικά Ιδρύματα (μόνο μετρητά) και – Μέσω της διαθέσιμης σύνδεσης στην ιστοσελίδα του 
∆ήμου www.aglantzia.eu. 

 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι εμπίπτετε σε άλλη κατηγορία από αυτή στην οποία εσείς ή 
το υποστατικό σας έχετε καταταχθεί, παρακαλείστε όπως το αργότερο μέχρι τις  
15 Σεπτεμβρίου 2017 προβείτε σε γραπτή ένσταση στο σχετικό έντυπο, που μπορείτε να 
προμηθευτείτε είτε από την ιστοσελίδα του ∆ήμου είτε από τα γραφεία του ∆ήμου. Η 
προσκόμιση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών μαζί με την ένστασή σας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για 
την εξέταση της ένστασης σας. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ Ή 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ∆Ε ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ.  Το ωράριο εξυπηρέτησης ∆ημοτών για 
υποβολή ενστάσεων είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή, από τις 10:00πμ μέχρι τις 2:00μμ. 
 
Η τελευταία ημερομηνία εξόφλησης των πιο πάνω τελών καθορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 
2017. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης των τελών έγκαιρα, θα επιβληθεί 
αυτόματα επιβάρυνση ύψους 10% στα ανείσπρακτα ποσά, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, από 
την 1η Νοεμβρίου 2017. 
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Αγλαντζιά – Smart City 
 
Αναγνωρίζουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι ο σοβαρότερος πυλώνας της οικονομίας και ο ∆ήμος 
επιθυμεί όπως αυτή αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στα δημοτικά μας όρια. 
 
Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί θέσεις εργασίας που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και ενίσχυση 
της τοπικής κοινωνίας. 
 
Γι’ αυτό το λόγο, ο ∆ήμος επεξεργάζεται σχέδιο για μετατροπή της Αγλαντζιάς σε επιχειρηματικό κόμβο 
και ∆ήμο φιλικό προς τις επιχειρήσεις.  Η προσπάθεια ονομάζεται «Αγλαντζιά – Smart City» και είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για τις πρώτες παροχές που προσφέρουμε για όλες τις 
επιχειρήσεις της Αγλαντζιάς. 
 
Με την προσκόμιση σχετικής επιστολής από εγγεγραμμένη εταιρεία στην Αγλαντζιά παρέχονται: 
 
1. ∆ωρεάν μήνας συνδρομής στο ∆ημοτικό Κολυμβητήριο Αγλαντζιάς σε όλους τους υπαλλήλους της 

εταιρείας. 

2. Έκπτωση 20% για εταιρικές εκδηλώσεις σε όλες τις δημοτικές/πολιτιστικές υποδομές. 

3. Έκπτωση 20% για χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήμου για εταιρικές εκδηλώσεις. 

4. ∆υνατότητα προβολής της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας του ∆ήμου. 
 
Ο ∆ήμος επεξεργάζεται περαιτέρω εισηγήσεις και είμαστε στη διάθεσή σας για μια γόνιμη ανταλλαγή 
απόψεων. 
 
Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα πιο πάνω κίνητρα ή χρειάζονται οποιεσδήποτε 
διευκρινήσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Άντρη Βιτσαϊδου, τηλ.: 22444214. 


