
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι  10-3-2015     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ. : οικ. 9587 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
   

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
 
1.Γνωστοποιείται ότι ο Δήμος Περιστερίου αποφάσισε να παραχωρήσει 

τις παρακάτω πέντε ( -5- ) θέσεις κενωθέντων περιπτέρων έναντι καταβολής 
τέλους, που προέκυψαν μετά τη διενέργεια κλήρωσης, ήτοι το 30% των 
«κενωθεισών» θέσεων στο σύνολο των δεκαέξι -16- σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθρ.76 του Ν.4257/2014,  σε: 

α) Α.Με.Α.,   β) πολύτεκνους και γ) μόνιμους αξιωματικούς, 
ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και 
οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά 
γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως και 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 στους 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. 

Οι θέσεις αυτές και το αντίστοιχο ετήσιο τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο 
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου είναι οι εξής : 

α) Σοφοκλή Βενιζέλου & Μιαούλη  με 20ευρώ/τ.μ. ετησίως 
β) Τζων Κέννεντυ 155                       με 30 ευρώ/τ.μ. ετησίως 
γ) Φιλικών & Κρυστάλη                    με 20 ευρώ/τ.μ. ετησίως 
δ) Σοφοκλή Βενιζέλου 45                 με 20 ευρώ /τ.μ. ετησίως 
ε) Εθνάρχου Μακαρίου 6                  με 70 ευρώ/τ.μ. ετησίως 
 

           2. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση, τα 
δικαιολογητικά και την προκήρυξη ατελώς από τη  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ Α19 στο Δήμο, αρμόδιοι υπάλληλοι:  Βαρλάμη 
Ελένη και Γκέρου Φιλάνθη  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2105701117 και 116 
          3. Οι Ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά  μέχρι 31/3/2015 (ημερομηνία πρωτοκόλλου ή 
σφραγίδας ταχυδρομείου) . 
         4.Οι θέσεις θα παραχωρηθούν στους δικαιούχους με κλήρωση, η οποία 
θα διενεργηθεί στο κατάστημα του Δήμου κτήριο «Ξυλοτεχνία», στην αίθουσα 
Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 
από την Επιτροπή που συγκροτήθηκε με το υπ. αριθμ 70/3-3-2015 απόσπασμα 
Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και να δημοσιευθεί σε δύο  τοπικές εφημερίδες.   
                                                            
                                                                     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                       ΕΣΟΔΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
 
                                                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   ΤΑΤΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΔΒ8ΩΞ2-ΨΛΧ
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