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Πξνθήξπμεο Παξαρώξεζεο Θέζεσλ Πεξηπηέξσλ ζε Α.Με.Α., 
Πνιύηεθλνπο θαη Πνιεκηζηέο Κύπξνπ  ζην Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ. 
  
    

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Παρατώρηζης θέζεων περιπηέρων  
ζε Α.Με.Α., πολσηέκνοσς και πολεμιζηές Κύπροσ  

ζηο Δήμο Πύδνας-Κολινδρού 
 

1. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία 
(ΑκεΑ), Πνιπηέθλσλ ή Πνιεκηζηώλ Κύπξνπ λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Πύδλαο-
Κνιηλδξνύ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά, όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ, δηόηη ν Γήκνο 
Πύδλαο-Κνιηλδξνύ κε ηελ αξηζ. απόθ. 70/2017 Γ.., απνθάζηζε λα παξαρσξήζεη ηηο 
παξαθάησ έμη (6) ζέζεηο (θελσζείζεο θαη λέεο) πεξηπηέξσλ έλαληη θαηαβνιήο ηέινπο, 
πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηελέξγεηα θιήξσζεο, ήηνη ην 30% ησλ θελσζεηζώλ θαη λέσλ 
ζέζεσλ, ζην ζύλνιν ησλ είθνζη (20) ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ 
Ν.4257/2014, ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:     
α) άηνκα κε αλαπεξία (Α.κε.Α.),  
β) πνιύηεθλνη, θαη  
γ) κόληκνη αμησκαηηθνί, αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί, δόθηκνη έθεδξνη αμησκαηηθνί 
θαη νπιίηεο ζεηείαο πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα 
ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ από ηελ 20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Κύπξν, 
θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 
1967 ζηελ Κνθηλνύ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδώξνπο ηεο Κύπξνπ. Από ηελ εθαξκνγή ηεο 
παξνύζαο πεξίπησζεο εμαηξνύληαη όζνη ελεπιάθεζαλ θαηά ηηο παξαπάλσ πεξηόδνπο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ζε βάξνο ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ πνιηηεύκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
 Οη ζέζεηο απηέο θαη ην αληίζηνηρν εηήζην ηέινο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαηάιεςεο 
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. απνθ.307/2016 Γ.. είλαη νη εμήο: 

1.  Μία ζέζε έμσ από ηα θξνληηζηήξηα Καθνύξε, επί ηεο νδνύ Λεσθόξνπ 
Γεκνθξαηίαο κπξνζηά από ην αξηζ. 104 νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ηεο Γ.Κ. Αηγηλίνπ                                                          
κε 14 επξώ/η.κ. εηεζίσο. 
2. Μία ζέζε απέλαληη από ην Γ΄ Γεκνηηθό ρνιείν Αηγηλίνπ, Γ.Κ. Αηγηλίνπ                                                          
κε 14 επξώ/η.κ. εηεζίσο. 
3. Μία ζέζε απέλαληη από Β΄ Γεκνηηθό ρνιείν Κνιηλδξνύ, Γ.Κ. Κνιηλδξνύ                                                          
κε 12 επξώ/η.κ. εηεζίσο. 



4. Μία ζέζε ζηελ Πιαηεία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ Ληβαδίνπ, Σ.Κ. Ληβαδίνπ κε 6 
επξώ/η.κ. εηεζίσο. 
5. Μία ζέζε (ρσξίο θνπβνύθιην) πνπ βξίζθεηαη ζε θνηλόρξεζην ρώξν όπηζζελ 
ησλ δεκνηηθώλ θαηαζηεκάησλ ζε απόζηαζε 100 κέηξσλ από ηελ παξαιηαθή νδό 
Μαθξπγηάινπ, Σ.Κ. Μαθξπγηάινπ κε 14 επξώ/η.κ. εηεζίσο. 
6. Μία ζέζε κπξνζηά από ην Κνηλνηηθό Καηάζηεκα Ρπαθίσλ, Σ.Κ. Ρπαθίσλ κε 6 
επξώ/η.κ. εηεζίσο. 
 

            2. Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ έρνπλ νη ηξεηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. 
 

3. Οη αλσηέξσ ζέζεηο πεξηπηέξσλ ζα δηαηεζνύλ ζε ελδηαθεξνκέλνπο Α.Με.Α., 
πνιπηέθλνπο θαη πνιεκηζηέο Κύπξνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, βάζεη ηνπ εηήζηνπ 
νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη εθόζνλ νη 
ελδηαθεξόκελνη δελ έρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζην Γήκν θαηά ην άξζξν 
285 ηνπ Ν.3463/06, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ 
θαηαβνιήο απηώλ.  
Οη ζέζεηο ζα παξαρσξεζνύλ ζηνπο δηθαηνύρνπο κε θιήξσζε, ε νπνία ζα δηελεξγεζεί 
από ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. απνθ. 70/2017 Γ. θαη κε 
αλαθνίλσζε ζα δεκνζηνπνηεζεί ε αθξηβήο εκεξνκελία.  
Καζώο ην θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππόςε είλαη κόλνλ εηζνδεκαηηθό, ζηελ θιήξσζε 
ιακβάλνπλ κέξνο κόλνλ νη ππνςήθηνη δηθαηνύρνη κε ην ρακειόηεξν εηζόδεκα πνπ 
αληηζηνηρνύλ ζην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ πεξηπηέξσλ πνπ δηαηίζεληαη. Αλ ηελ 
ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαο δηθαηνύρνη, πξνεγείηαη κεηαμύ 
ηνπο θιήξσζε. 
 

4. Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ πεξηπηέξσλ γίλεηαη γηα δέθα (10) 
ρξόληα από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζρεηηθνύ παξαρσξεηεξίνπ, κε 
επηηξεπνκέλεο νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο. ύδπγνο ή ελήιηθα ηέθλα πνπ θαζίζηαληαη 
θιεξνλόκνη ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ θαηά ην δηάζηεκα απηό ππεηζέξρνληαη απηνδίθαηα 
ζην αλσηέξσ δηθαίσκα, εθόζνλ δειώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο ζηελ αξκόδηα αξρή. ε 
πεξίπησζε πιεηόλσλ ηνπ ελόο δηαδόρσλ θαηά ηα αλσηέξσ, πξνζθνκίδεηαη θαη ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 κε ηελ νπνία δειώλεηαη ε βνύιεζε ησλ ινηπώλ λα 
παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα ζηνλ αηηνύληα. 

 
5. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζην Γεκαξρείν Πύδλαο-Κνιηλδξνύ 

ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ ζην Αηγίλην  από 10-04-2017 κέρξη 02-05-2017 ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά:  
 
- Άηνκα κε Αλαπεξία, 
α. Αίηεζε. 
β. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997, όπσο ηζρύεη ζήκεξα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε 
θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο. 
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν 
 
- Πνιύηεθλνη 
α. Αίηεζε. 
β. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.. 
δ. Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ λα 
πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα. 



ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν 
 
-Πνιεκηζηέο Κύπξνπ 
α. Αίηεζε. 
Β Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο. 
γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ.. 
δ.Πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, αλαγλσξηζκέλνπ από ην Τπνπξγείν Δζληθήο 
Άκπλαο. 
ε. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν 
 

6.  Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ ηελ αίηεζε, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ πξνθήξπμε αηειώο από ην Σκήκα Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 
Αλάπηπμεο (2νο όξνθνο) θαη λα θαηαζέηνπλ ηελ αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζην γξαθείν 
πξσηνθόιινπ (ηζόγεην) ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, Κ. Καξακαλιή 38 Αηγίλην Πηεξίαο. 

 
Η παξνύζα λα αλαξηεζεί ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη λα 
δεκνζηεπζεί ζε δύν ηνπιάρηζηνλ ηνπηθέο εθεκεξίδεο.  
 
 

     Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 
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