29 Οκτωβρίου, 2021
Χριστουγεννιάτικο χωριό στον Αγρό – Ανοικτή πρόσκληση για παραχώρηση
δικαιώματος χρήσης περιπτέρων

1. Το
Υφυπουργείο
Τουρισμού
προγραμματίζει
την
πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικου χωριού μεγάλης εμβέλειας στην κοινότητα Αγρού το οποίο θα
λειτουργήσει από τις 10 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022
(καθημερινές 10:00 – 16:00 και Σαββατοκύριακα 11:00 - 18:00).
2. Στον χώρο του Χριστουγεννιάτικου χωριού θα υπάρχουν ξύλινα περίπτερα για να
διατεθούν σε ενδιαφερόμενους για σχετική χρήση. Δεν απαιτείται η καταβολή
αντιτίμου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων στους
ενδιαφερόμενους. Τα περίπτερα που θα διατεθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) 3 (ή 2) περίπτερα για φαγητό και ποτό (food & drinks) – Η διάθεση φαγητού/
ποτού από τα περίπτερα τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης τελικής έγκρισης
από το Υπουργείο Υγείας - με πρόνοια για νεροχύτη
β) 3 (ή 4) περίπτερα για δημιουργικές δραστηριότητες/ καλλιτεχνήματα/ τοπικά
προϊόντα προς πώληση (arts & crafts).
Όλα τα περίπτερα περιλαμβάνουν εσωτερική θερμάστρα.
Τα έξοδα παροχής και κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού θα καλύπτονται από το
Υφυπουργείο.
Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός στο περίπτερο για την
παρασκευή των προϊόντων food & drinks και για την κατασκευή arts & crafts θα
πρέπει να εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόμενους.
3.
Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης
Η αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στο Χριστουγεννιάτικο
χωριό περιέχει τις πληροφορίες/έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 5(3)
και 6(3) και πρέπει να υποβληθεί στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (info@agros.org.cy). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 12 Νοεμβρίου
2021.
4.
Εγγύηση
Ο κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος θα εγκριθεί να του διατεθεί περίπτερο θα πρέπει να
καταβάλει εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης ποσό εγγύησης
€500 για περίπτερο food & drinks και €200 για περίπτερο arts & crafts, είτε με έμβασμα
σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί είτε με επιταγή. Το ποσό αυτό θα
καταβληθεί ως εγγύηση για την πιστή τήρηση των Όρων Χρήσης του Περιπτέρου
που καθορίζονται στις παραγράφους 5(2) και 6(2). Η εγγύηση θα επιστρέφεται στον

δικαιούχο εφόσον δεν παρατηρηθεί κάποια απόκλιση από τους Όρους Χρήσης, μετά
το πέρας των Χριστουγεννιάτικων Χωριών.
Με την κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται στις λεπτομέρειες το όνομα του
δικαιούχου.
5.

Περίπτερα (food & drinks)

(1)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
περιπτέρου food & drinks στο Χριστουγεννιάτικο χωριό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που είναι καταχωρημένα ως επιχειρήσεις τροφίμων στο Μητρώο
επιχειρήσεων τροφίμων που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(2)

Όροι Χρήσης Περιπτέρου
Τα πρόσωπα στα οποία θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης περιπτέρου
food & drinks υποχρεούνται:
α.
Να διατηρούν το περίπτερο ανοικτό και να εξυπηρετούν το κοινό καθόλη
την περίοδο που θα τους υποδειχθεί και σε όλες τις ώρες λειτουργίας. Σε
αντίθετη περίπτωση η Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το
δικαίωμα χρήσης του περιπτέρου, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση, και
να το παραχωρήσει σε άλλο ενδιαφερόμενο.
β. Να έχουν αναρτημένο στο περίπτερο τον κατάλογο με τα προϊόντα που
διαθέτουν στο περίπτερο όπως αυτός υποβλήθηκε με την αίτηση τους. Θα
διαθέτουν μόνο τα προϊόντα που δήλωσαν στην αίτηση τους. Καμία
παρέκκλιση από αυτά δεν είναι αποδεκτή.
γ. Να στελεχώσουν το περίπτερο τουλάχιστο με τα άτομα που δήλωσαν στην
αίτηση τους διασφαλίζοντας άριστο επίπεδο υπηρεσιών προς το κοινό.
δ. Να διατηρούν το περίπτερο καθαρό, να απομακρύνουν αμέσως άχρηστα
υλικά και να το παραδώσουν αμέσως μετά το πέρας της περιόδου λειτουργίας
του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην κατάσταση στην οποία το έχουν
παραλάβει χωρίς ζημιές ή φθορές.
ε. Να τηρούν όλα τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδημίας
COVID-19
στ. Να προβάλλουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης τους
ζ. Να μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή των απαιτήσεων για την υγιεινή των
τροφίμων που προβλέπονται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ, IV, και VIII του
Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

η. Να μεριμνούν ώστε κάθε άτομο που χειρίζεται ανοικτά τρόφιμα να κατέχει
έγκυρο Πιστοποιητικό Υγείας για χειριστές τροφίμων εκδιδόμενο ανά
δωδεκάμηνο από Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό, ως προβλέπουν οι περί της
Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμοί του 2006) και
Safe Pass.
θ. Να μεριμνούν ώστε, κατ’ εφαρμογή του Μέρους 2 του Δευτέρου
Παραρτήματος των περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των
Τροφίμων Κανονισμών του 2006, κάθε άτομο που απασχολείται στο
περίπτερο να διατηρεί καθαρά όλα τα μέρη του σώματος του που μπορεί να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, να διατηρεί καθαρά όλα τα μέρη του εσωτερικού
ή εξωτερικού ιματισμού του που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, να
καλύπτει οποιοδήποτε ανοικτό τραύμα ή εκδορά με κατάλληλο αδιάβροχο
επίδεσμο, να μην καπνίζει, και να φέρει λευκό επενδυτή (μπλούζα) και
κάλυμμα κεφαλής.
ι. Να διαθέτουν από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία τα απαραίτητα
Υγειονομικά Πιστοποιητικά για όλους τους χώρους και οχήματα που έχουν
σχέση με την προετοιμασία, μεταφορά και προσφορά εδεσμάτων σύμφωνα με
τους περί Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου Κανονισμούς του 2006 έως
2007, σε περίπτωση που θα γίνεται προπαρασκευή φαγητού εκτός του
Χωριού.

(3)

Περιεχόμενα αίτησης
Η αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου food & drinks στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται στην παράγραφο 3 και θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
α. Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο 1: «Αίτηση για
δικαίωμα χρήσης περιπτέρου food & drinks». Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα
πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο μόνο μια κατηγορία προϊόντων εκ των 5
κατηγοριών που προσδιορίζονται στο έντυπο.
Επιπλέον πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο τα άτομα που θα στελεχώσουν το
περίπτερο καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας που θα τους υποδειχθεί από την
εκάστοτε Κοινότητα καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα συγκεκριμένα
άτομα.
β. Αντίγραφο της ισχύουσας καταχώρησης της επιχείρησης τροφίμων που
υποβάλλει την αίτηση στο Μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων που τηρεί ο
Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας
Υγείας.
γ. Ολοκληρωμένη λίστα με τα προϊόντα που θα διαθέτει το περίπτερο και
σχετική περιγραφή τους μαζί με το σχετικό τιμοκατάλογο.

(4)

Επιλογή Δικαιούχων
Το δικαίωμα χρήσης των 3 (ή 2) περιπτέρων food & drinks παρέχεται σε
πρόσωπα των οποίων η αίτηση ικανοποιεί τις πρόνοιες των παραγράφων 5(1)(3).
Σε περίπτωση που για μια κατηγορία προϊόντων εκ των 15 κατηγοριών που
αναφέρονται στο έντυπο 1 «Αίτηση για δικαίωμα χρήσης περιπτέρου food &
drinks», υποβληθούν πέραν της 1 αίτησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
παραγράφων 5(1)-(3) τότε η επιλογή του Δικαιούχου για την συγκεκριμένη
κατηγορία θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήριο Αξιολόγησης
Ποσοστό %
Μενού: Θα αξιολογηθεί η λίστα των 40%
φαγητών ή/ και των ποτών που θα
επισυναφθεί με την αίτηση, η
συνάφειά τους με την εικόνα του
Χριστουγεννιάτικου χωριού, η
χρησιμοποίηση τοπικών συνταγών
και προϊόντων
25%
Τιμοκατάλογος: Θα αξιολογηθεί
κατά πόσον οι τιμές που θα
υποβληθούν είναι λογικές για
τέτοιου είδους εκδήλωση
10%
Περιοχή στην οποία λειτουργεί η
επιχείρηση τροφίμων: Αυξημένη
βαθμολογία θα δοθεί σε επιχειρήσεις
που βρίσκονται στην ευρύτερη
περιοχή Τροόδους
Άτομα για στελέχωση του
25%
περιπτέρου: θα αξιολογηθεί κατά
πόσον υπάρχει επάρκεια
προσωπικού
Σύνολο
100%
Θα επιλεγεί για κάθε κατηγορία ο αιτητής που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
συνολική βαθμολογία (άθροισμα βαθμών των πιο κάτω κριτηρίων) στη
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
Σε περίπτωση που για μια κατηγορία δεν υποβληθούν αιτήσεις τότε οι αιτητές
που δεν επιλέγηκαν μετά την πιο πάνω διαδικασία βαθμολόγησης, ή εάν αυτοί
δεν ενδιαφέρονται, οι αιτητές στους οποίους δόθηκαν άλλα περίπτερα θα
καταταχθούν με κλήρωση και θα κληθούν με σειρά προτεραιότητας να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας κατάλληλη αίτηση για τη συγκεκριμένη
κατηγορία.

6.

Κριτήρια στελέχωσης περιπτέρων (arts & crafts)

(1)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης
περιπτέρου arts & crafts στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που θα προτείνουν ως υπεύθυνο του περιπτέρου άτομο που κατέχει
τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας για την κατηγορία προϊόντων για την οποία
υποβάλλεται αίτηση ή κατέχει συναφές δίπλωμα τουλάχιστον διετούς φοίτησης.
Όροι Χρήσης Περιπτέρου
Τα πρόσωπα στα οποία θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσηςπεριπτέρου
arts & crafts υποχρεούνται:
Να διατηρούν το περίπτερο ανοικτό και να εξυπηρετούν το κοινό καθ’
όλη την περίοδο που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και σε όλες τις ώρες
λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Σε αντίθετη περίπτωση η
Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα χρήσης του
περιπτέρου, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση και να το παραχωρήσει σε
άλλο ενδιαφερόμενο.
α.

β.
Να έχουν αναρτημένο στο περίπτερο αλλά και στην ιστοσελίδα του
Χριστουγεννιάτικου Χωριού που θα δημιουργηθεί τον κατάλογο με τα προϊόντα
που διαθέτουν στο περίπτερο όπως αυτός υποβλήθηκε με την αίτηση τους. Θα
διαθέτει μόνο τα προϊόντα που δήλωσαν στην αίτηση τους. Καμία παρέκκλιση
από αυτά δεν είναι αποδεκτή.
γ.
Να στελεχώσουν το περίπτερο τουλάχιστο με τα άτομα που δήλωσαν
στην αίτηση τους διασφαλίζοντας άριστο επίπεδο υπηρεσιών προς το κοινό.
δ.
Να διατηρούν το περίπτερο καθαρό, να απομακρύνουν αμέσως
άχρηστα υλικά και να το παραδώσουν αμέσως μετά το πέρας της περιόδου
λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην κατάσταση στην οποία το
έχουν παραλάβει χωρίς ζημιές ή φθορές.
ε.

Να τηρούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά της πανδημίας

στ.
Να προβάλλουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσής τους
(3)

Περιεχόμενα αίτησης
Η αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου arts & crafts στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που
καθορίζεται στην παράγραφο 3 και θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:

α.
Κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο το έντυπο 2: «Αίτηση για
δικαίωμα χρήσης περιπτέρου arts & crafts». Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα
πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο μόνο μια κατηγορία προϊόντων εκ των 8
κατηγοριών που προσδιορίζονται στο έντυπο.
Επιπλέον πρέπει να δηλώσουν στο έντυπο:
• Την περίοδο που αιτούνται να χρησιμοποιήσουν το περίπτερο. Σημειώνεται ότι
θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για τουλάχιστον 1 εβδομάδα ή περισσότερες εκ
των εβδομάδων που καθορίζονται στο έντυπο.
• Τα άτομα που θα στελεχώσουν το περίπτερο καθ’ όλη την περίοδο που
αιτούνται να το χρησιμοποιήσουν καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα
συγκεκριμένα άτομα.
Στο έντυπο πρέπει να δηλωθεί επίσης η εμπειρία και η εκπαίδευση του υπεύθυνου
του περιπτέρου, ο χώρος δραστηριοποίησης των αιτητών και τυχόν προτεινόμενες
δραστηριότητες στο περίπτερο που περιλαμβάνουν εμπλοκή του κοινού.
β.
Ολοκληρωμένη λίστα με τα προϊόντα που θα διαθέτει το περίπτερο και
σχετική περιγραφή τους μαζί με το σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προϊόντα πρέπει
να περιλαμβάνουν και Χριστουγεννιάτικα θέματα.

(4)

Επιλογή Δικαιούχων
Το δικαίωμα χρήσης των 8 περιπτέρων food & drinks παρέχεται σε πρόσωπα
των οποίων η αίτηση ικανοποιεί τις πρόνοιες των παραγράφων 6(1)-(3).
Σε περίπτωση που για μια κατηγορία προϊόντων εκ των 8 κατηγοριών που
αναφέρονται στο έντυπο 2 «Αίτηση για δικαίωμα χρήσης περιπτέρου arts &
crafts», υποβληθούν πέραν της 1 αίτησης που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
παραγράφων 6(1)-(3) τότε η επιλογή του Δικαιούχου για την συγκεκριμένη
κατηγορία θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο Αξιολόγησης
Ποσοστό %
Εμπειρία ενασχόλησης μετο 25%
αντικείμενο
Τιμοκατάλογος: θα
αξιολογηθεί κατά πόσον οι
τιμές που θα υποβληθούν
είναι λογικές για τέτοιου
είδους εκδήλωση

25%

25%
Περιοχή στην οποία
δραστηριοποιείται
επιχειρηματικά ο
ενδιαφερόμενος: θα δοθεί
αυξημένη βαθμολογία στις
επιχειρήσεις που διαθέτουν
εργαστηριακό κατάστημα
στην ευρύτερη
περιοχή του Τροόδους.
Βιωματικές
25%
εμπειρίες/δραστηριότητες
(να γίνει περιγραφή των
δράσεων): θα αξιολογηθεί
κατά πόσον το κοινό θα
μπορεί να εμπλακεί σε
κάποια διαδικασία π.χ.
χαρακτική, αγγειοπλαστική
κλπ
Σύνολο
100%
Θα επιλεγεί για κάθε κατηγορία ο αιτητής που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη
συνολική βαθμολογία (άθροισμα βαθμών των πιο κάτω κριτηρίων) στη
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.
Σε περίπτωση που για μια κατηγορία δεν υποβληθούν αιτήσεις ή δεν
καλυφθούν όλες οι εβδομάδες λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου χωριού τότε
οι αιτητές που δεν επιλέγηκαν μετά την πιο πάνω διαδικασία βαθμολόγησης ή
εάν αυτοί δεν ενδιαφέρονται οι αιτητές στους οποίους δόθηκαν άλλα περίπτερα
θα καταταχθούν με κλήρωση και θα κληθούν με σειρά προτεραιότητας να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας κατάλληλη αίτηση για τη συγκεκριμένη
κατηγορία.
7.

Πληροφορίες

Για περισσότερη πληροφόρηση και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού:
Τηλ: +35725521333
Email: info@agros.org.cy

