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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 

ΣΕ Α.ΜΕ.Α., ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων
ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Πετρούπολης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως
αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου επί της πλατείας Θέτιδος. 

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 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 Δημοκρατίας.

Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές
Κύπρου βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους και
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο κατά το άρθρο
285 του Ν.3463/06, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής
αυτών. Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνον εισοδηματικό.

Με την αρ. 224/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης, μετά την αποχώρηση του
δικαιούχου του περιπτέρου  επί της πλατείας Θέτιδος,  ανακλήθηκε η απόφαση παραχώρησης της
χρήσης  του  και  αποφασίστηκε  η  παραχώρηση  σε  νέο  δικαιούχο για  πέντε  (5)  χρόνια από την
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε
παράτασης.
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα
αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην
αρμόδια αρχή. 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.

Η  παραχώρηση  γίνεται  απευθείας  σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  ισχύουσες  διατάξεις  και  χωρίς
δημοπρασία  με  την  καταβολή  μόνο του ετήσιου  μισθώματος  που καθορίσθηκε  με  την  ανωτέρω
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Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα εκατό (100) ευρώ μηνιαίως .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο μέχρι   16/12/  201  9   τα εξής δικαιολογητικά: 

-   Άτομα με Αναπηρία,
Τα άτομα με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α) με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που
έχουν περιορισμένες δυνατότητες για  επαγγελματική  απασχόληση εξαιτίας  οποιασδήποτε  χρόνιας
σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του Ν.2556/1997,  όπως
ισχύει σήμερα
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα 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 προς το Δήμο

-  Πολύτεκνοι
Πολύτεκνοι όπως ορίζονται στο πρώτο άρθρο του Ν.1910/1944 είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τέκνων από έναν η περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή
νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι  άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής  ή  τεχνολογικής  εκπαίδευσης  και  αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της
ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ήεκπληρώνουν  τις  στρατιωτικές  τους  υποχρεώσεις  και  δεν  έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά  με  οποιαδήποτε  αναπηρία  σε  ποσοστό  εξήντα  επτά  τοις  εκατό  (67%)  και  άνω
ισοβίως,ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..
δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την
πολυτεκνική ιδιότητα.
ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο

-  Πολεμιστές Κύπρου
α. Αίτηση.
β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα 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 προς το Δήμο

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του δήμου και να δημοσιευθεί
σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες. 
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