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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
Ανακοινώνουµε ότι ο ∆ήµος Χερσονήσου θα κινήσει τη διαδικασία χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης
σχολάζοντος περιπτέρου, που βρίσκεται στην Ανάληψη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Χερσονήσου του ∆ήµου
µας, σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού στη θέση που σηµειώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα,
της
αποβιώσασας ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Μαρίας, Θύµα Πολέµου, σε ανάπηρους πολέµου, σε ανάπηρους ειρηνικής
περιόδου Ν.1370/1944, σε ανάπηρους αγωνιστές ∆ηµοκρατικού Στρατού Ν.1863/1989, σε ανάπηρους πολέµου
Αµάχου Πληθυσµού Ν.812/1943, όπως ισχύει σήµερα εφόσον λαµβάνουν στρατιωτική ή πολεµική σύνταξη και
εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί µε άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου, καθώς και σε θύµατα πολέµου, σε θύµατα
ειρηνικής περιόδου Ν.1370/1944, σε θύµατα αγωνιστές ∆ηµοκρατικού Στρατού Ν.1863/1989 και σε θύµατα
ανάπηρων πολέµου Αµάχου Πληθυσµού Ν.812/1943, όπως ισχύει σήµερα,
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης περιπτέρου:
1. Να κατοικεί µόνιµα στον τόπο, όπου ανήκει το περίπτερο, τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια.
2. Να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α., Τράπεζα, ∆ηµόσια Επιχείρηση ή
Οργανισµό Κοινής Ωφέλειας ή λαµβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σε αυτά.
3. Να µην υπερβαίνει το ετήσιο οικογενειακό του εισόδηµα το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου
εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το ποσόν της πολεµικής ή στρατιωτικής
σύνταξης και το εισόδηµα από ιδιοκατοίκηση.
4. Να µην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, λόγω ανακλήσεως µε υπαιτιότητά του, παραχωρηθέντος δικαιώµατος
εκµετάλλευσης περιπτέρου, εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Εφόσον σε δηµοτικό/κοινοτικό διαµέρισµα υφίσταται σχολάζουσα θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, δικαιούχοι, δύνανται να αποκατασταθούν σε αυτή δικαιούχοι από τους κατοικούντες στις περιοχές
των λοιπών δηµοτικών διαµερισµάτων του Νοµού, προτιµώµενων αυτών που διαµένουν πλησιέστερα στην εν λόγω
θέση.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο απόφασης κανονισµού πολεµικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2. Αντίγραφο του τελευταίου τριµηνιαίου ενηµερωτικού σηµειώµατος καταβολής πολεµικής σύνταξης από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αναζητείται αυτεπάγγελτα).
4. Βεβαίωση µονίµου κατοικίας την τελευταία πενταετία.
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του τελευταίου οικονοµικού έτους
6. Υπεύθυνη δήλωση µε επικυρωµένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται
ότι ο υπογράφων δεν έχει : α) αποκατασταθεί µε άδεια περιπτέρου κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε
καµιά άλλη περιοχή και δεν έχει παραιτηθεί ή δεν του/της έχει αφαιρεθεί το δικαίωµα αυτό µε σχετική
απόφαση εντός της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 14 παρ.1 β&γ του ν.1044/71) και β)
δεν υπηρετεί µε οποιοδήποτε τρόπο στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή ∆ηµόσια
Επιχείρηση και δεν παίρνει σύνταξη από καµιά τέτοια υπηρεσία.
7. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία µας, για το έντυπο της αίτησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν στο ∆ήµο Χερσονήσου – ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / Γραφείο
Καταστηµάτων, Ελευθερίας 50 – Τ.Κ. 70014, τη σχετική αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέχρι
11/12/2011
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
καταστηµάτων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λιµ. Χερσονήσου του ∆ήµου Χερσονήσου
(τηλέφωνο 2897340026)
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