
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
       Προκειµένου να παραχωρηθούν τα παρακάτω σχολάζοντα περίπτερα που βρίσκονται στο ∆ήµο 
Ηρακλείου :  
 
1. ΑΝ∆ΡΟΝΙ∆ΟΥ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  (ΛΕΩΦ. ΝΙΚ.  ΠΛΑΣΤΗΡΑ-ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚ.) 
 
2. ΦΤΥΛΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ   (Ο∆ΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ –ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η) 
 
3. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ) 
 
4. ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ  (Ο∆ΟΣ  ΤΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 24ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ       
     ΣΧΟΛΕΙΟ) 
5.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ) 
 
6.ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ) 
 
7.ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ  (Ο∆ΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ  ΣΤΗΝ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 
 
8.ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  (ΣΥΜΒΟΛΗ Λ.ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ - Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΣ) 
 
      Παρακαλούνται οι δικαιούχοι, τυχόν αναποκατάστατοι, κάτοικοι του ∆ήµου Ηρακλείου την  
τελευταία πενταετία, να υποβάλουν στο ∆ήµο Ηρακλείου - Γραφείο περιπτέρων- οδός Ανδρόγεω αρ.2,  
3ος όροφος, τα σχετικά δικαιολογητικά µέχρι  30-11-2011.                     . 
      ∆ικαίωµα υποβολής έχουν  οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου, καθώς οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου 
του Ν. 1370/44 (παθόντες σε διατεταγµένη υπηρεσία),οι ανάπηροι και τα θύµατα του αντιδικτατορικού 
αγώνα του  Ν. 1543/1985, οι ανάπηροι και τα θύµατα του ∆ηµοκρατικού Στρατού του Ν. 1863/1989, οι 
ανάπηροι και τα θύµατα Εθνικής Αντίστασης 1940-1941, οι ανάπηροι και τα θύµατα άµαχου πληθυσµού 
του Ν. 812/1943 εφόσον λαµβάνουν πολεµική ή στρατιωτική σύνταξη, αναποκατάστατοι δικαιούχοι του 
Ν.3648/2008 και του Π.∆ 37/2009 του Τ.∆. Νέας Αλικαρνασσού. 
         Περισσότερες πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόµενοι από το γραφείο έκδοσης αδειών 
περιπτέρων & τσιγάρων του ∆ήµου Ηρακλείου (τηλ. 2810-399226) και από το Γραφείο της Ένωσης 
Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου, Αποστόλου Παύλου 1  (τηλ. 2810/282079). 
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            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚ∆ΟΣΕΩΣ Α∆ΕΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ & 

ΤΣΙΓΑΡΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2 
Τ.Κ: 71202- Ηράκλειο 
Πληροφορίες: Μ.Καρουζάκη-Ε.Μαρτιµιανάκη 
Τηλ.: 2810 399.226, -232 
Fax:  2810 229207 
 

Ηράκλειο    14/10/2011 
                                   Aρ. Πρωτ.: 165593  

 
ΠΡΟΣ : 1.Την Ένωση Αναπήρων &      

Θυµάτων πολέµου, 
 Απ.Παύλου 1-Ηράκλειο 

        
                        2.Εθνική Γενική Συνοµοσπονδία 

Αναπήρων και Θυµάτων 
Πολέµου-οδός Πινδάρου 6 
ΤΚ10671 Αθήνα  

                      (µε αποδεικτικό τοιχοκόλλησης) 
                        3. Τµήµα  Πρωτοκόλλου ∆ήµου 
          (για   ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι είναι τα εξής: 
 
1.Αντίγραφο απόφασης κανονισµού πολεµικής σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους . 
Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται:  
Α) από όσους είναι κάτοχοι άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προιόντων). 
Β) για τους δικαιούχους. του Ν.3648/2008 ( άρθρο 9 παρ. 2). 
2.Αντίγραφο του τελευταίου τριµηνιαίου ενηµερωτικού σηµειώµατος καταβολής πολεµικής σύνταξης από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 
 
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   
 
4.Βεβαίωση µονίµου κατοικίας της τελευταίας πενταετίας. 
 
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 καµία άλλη περιοχή και δεν έχει 
παραιτηθεί ή δεν  της/του έχει αφαιρεθεί το δικαίωµα αυτό µε σχετική απόφαση εντός της τριετίας πριν από την 
υποβολή της αίτησης (άρθρο 14 παρ.1 β και γ του Ν.1044/71)  
Β) ∆εν υπηρετεί µε οποιοδήποτε τρόπο στο ∆ηµόσιο ή σε Ν.Π.∆.∆. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή ∆ηµόσια Επιχείρηση και 
δεν παίρνει σύνταξη από καµία τέτοια υπηρεσία.. 
 
7.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής του ταυτότητας. 
 
 

 

                                                                                                     Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                                                                                                                      Και µε εντολή 
                                                                                                               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                                        ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΜΠΟΛΑΚΗΣ 
 

 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή  
1.Αρµόδιο Γραφείο 
2.Τµήµα  Πρωτοκόλλου 

ΑΔΑ: 45Ο7Ω0Ο-ΑΣΝ


