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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

          Παρατώρηζης μίας (1) θέζης περιπηέροσ ζε Α.Με.Α., πολσηέκνοσς και πολεμιζηές Κύπροσ  

ζηον Δήμο Μεγαρέων 

 

Σε εθαξκνγή ηεο ππ΄αξ. 243/21/19-9-2017 απόθαζεο ηεο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ,  

1. Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη πνπ έρνπλ ηελ ηδηόηεηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), Πνιπηέθλσλ ή Πνιεκηζηώλ Κύπξνπ 

λα ππνβάιινπλ ζην Γήκν Μεγαξέσλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ γηα ηελ παρατώρηζη 

ηης θέζης περιπηέροσ ποσ βρίζκεηαι ζηη ζσμβολή ηων οδών π. Καραγιώργοσ & Ρήγα Φεραίοσ ηης Δημοηικής 

Κοινόηηηας Μεγαρέων ηοσ Δήμοσ Μεγαρέων  

2. Γηθαίσκα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ έρνπλ ζπγθεθξηκέλα νη εμήο 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 Τπιεξία 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.  

3. Η ζέζε πεξηπηέξνπ ζα δηαηεζεί ζε ελδηαθεξόκελν Α.Με.Α., πνιύηεθλν ή πνιεκηζηή Κύπξνπ, κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, 

βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη εθόζνλ ν ελδηαθεξόκελνο δελ έρεη 

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

εθθξεκνδηθίαο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ.  

Καζώο ην θξηηήξην πνπ ιακβάλεηαη ππόςε είλαη κόλνλ εηζνδεκαηηθό, ε ζέζε ζα δηαηεζεί ζηνλ δηθαηνύρν κε ην ρακειόηεξν 

εηζόδεκα. Αλ ηελ ζέζε πεξηπηέξνπ θαηαιακβάλνπλ πεξηζζόηεξνη από έλαο δηθαηνύρνη (βάζεη εηζνδήκαηνο), πξνεγείηαη 

κεηαμύ ηνπο θαη ελώπηνλ ηνπο θιήξσζε. 

4. Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ πεξηπηέξνπ γίλεηαη για δέκα (10) τρόνια από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηνπ ζρεηηθνύ παξαρσξεηεξίνπ, κε επηηξεπνκέλεο νπνηαζδήπνηε παξάηαζεο. Σύδπγνο 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. Σε 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 Γήκν Μεγαξέσλ (Τκήκα Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο -1νο όξνθνο Γεκνηηθνύ 

Καη/ηνο ηει. 2296320124-2296082871)  μέτρι 20/03/2018 ηα εμήο δικαιολογηηικά:  

α. Αίηεζε (παξέρεηαη από ηελ ππεξεζία). 

β. Φσηναληίγξαθν ηεο Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο. 

γ. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. 

δ. Βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο πξνο ην Γήκν 

Επιπλέον:  

- Άηομα με Αναπηρία, 

 Πηζηνπνηεηηθό ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2556/1997, όπσο ηζρύεη 

ζήκεξα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε πάζεζε θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο.  

- Πολύηεκνοι 

Πηζηνπνηεηηθό ηεο Αλώηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο, πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα.  

-Πολεμιζηές Κύπροσ 

Πιήξεο πηζηνπνηεηηθό ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α' θαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ζπλδέζκνπ ή ζπιιόγνπ πνιεκηζηώλ, 

αλαγλσξηζκέλνπ από ην Υπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. 

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

ηνπηθέο εθεκεξίδεο.   
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