
       

           
 

               

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗ 
ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 03-07-2019 

Αξ.πξωη.        

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Παρατώρηζης θέζης περιπηέροσ  

ζε Α.Με.Α., πολσηέκνοσς και πολεμιζηές Κύπροσ  

ζηον Δήμο Κομοηηνής 
 

1. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), 

Πνιπηέθλωλ ή Πνιεκηζηώλ Κύπξνπ λα ππνβάιινπλ από ηελ Πέκπηε 11/07/2019 κέρξη θαη ηελ 

Πέκπηε 18/07/2019 ζην Γήκν Κνκνηελήο, Γ/λζε Τνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπωο απηά αλαιύνληαη παξαθάηω, γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο εμήο 

ζέζεο πεξηπηέξνπ όπωο απηή αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα κε ην επηβαιιόκελν εηήζην ηέινο ηεο:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΗ ΕΣΗΙΟ ΣΕΛΟ 

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΟΜΙΟΤ  

          1 ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ 600,00 ευρώ 

 

2. Γηθαίωκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νη εμήο θαηεγνξίεο: 

α) άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),  

β) πνιύηεθλνη, θαη  

γ) κόληκνη αμηωκαηηθνί, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμηωκαηηθνί, δόθηκνη έθεδξνη αμηωκαηηθνί θαη νπιίηεο 

ζεηείαο πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από 

ηελ 20ή Ινπιίνπ έωο ηελ 20ή Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ 

ρώξα ην 1964 ζηελ Τπιεξία θαη Λεπθωζία θαη ην 1967 ζηελ Κνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο 

Κύπξνπ. Από ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξίπηωζεο εμαηξνύληαη όζνη ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο 

παξαπάλω πεξηόδνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
 

3. Η αλωηέξω ζέζε πεξηπηέξνπ ζα δηαηεζεί ζε ελδηαθεξνκέλνπο Α.Με.Α., πνιπηέθλνπο θαη 

πνιεκηζηέο Κύπξνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, βάζει ηοσ εηήζιοσ οικογενειακού ειζοδήμαηος 

ηοσ προηγούμενοσ οικονομικού έηοσς θαη εθόζνλ νη ελδηαθεξόκελνη δελ έρνπλ βεβαηωκέλεο 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν θαηά ην άξζξν 285 ηνπ Ν.3463/06, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο 

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ.  
 

4. Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ πεξηπηέξνπ γίλεηαη γηα 10 ρξόληα από ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ παξαρωξεηεξίνπ, κε επηηξεπνκέλεο νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο. Σύδπγνο ή 

ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη θιεξνλόκνη ηωλ αλωηέξω πξνζώπωλ θαηά ην δηάζηεκα απηό 

ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα ζην αλωηέξω δηθαίωκα, εθόζνλ δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζηελ αξκόδηα 

αξρή. Σε πεξίπηωζε πιεηόλωλ ηνπ ελόο δηαδόρωλ θαηά ηα αλωηέξω, πξνζθνκίδεηαη θαη ππεύζπλε 



δήιωζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε βνύιεζε ηωλ ινηπώλ λα παξαρωξεζεί ην 

δηθαίωκα ζηνλ αηηνύληα. 
 

5. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  
 

- Άηνκα κε Αλαπεξία, 

α. Αίηεζε. 

β. Φωηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Πξωηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2556/1997, όπωο ηζρύεη ζήκεξα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο. 

ε. Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν. 
 

- Πνιύηεθλνη 

α. Αίηεζε. 

β. Φωηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.. 

δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλωλ Διιάδνο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ 

πνιπηεθληθή ηδηόηεηα. 

ε. Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν. 
 

-Πνιεκηζηέο Κύπξνπ 

α. Αίηεζε. 

β. Φωηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείωκα θνξνινγηθνύ έηνπο 2017 από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.. 

δ. Πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίωζε ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή 

ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλωξηζκέλνπ από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 

ε. Βεβαίωζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν. 
 

6. Η θόξκα ηεο αίηεζεο ζα δίδεηαη από ην γξαθείν πξωηνθόιινπ ηνπ Γήκνπ ή από ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ. 

Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη λα δεκνζηεπζεί 

ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΙΔΗ 


