
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Σρίλοφος,  26-05-2017 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                           Αρ. Πρωτ:   2323                  

ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ                                              

ΦΡΟΝΣΙΔΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ     

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Παρατώρηζη θέζης κσλικείοσ Κ.Α.Π.Η. ΟΤΡΩΣΗ ηοσ Ν.Π.Δ.Δ. Δήμοσ Θέρμης 

ζε Α.με.Α., Πολσηέκμοσς και πολεμιζηές Κύπροσ  

Ο Πρόεδρος ηοσ ΝΠΔΔ ηοσ Δήμοσ Θέρμης 

ΠΑΥΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ 
                            

 

  Σμ Ν.Π.Δ.Δ. με ηεκ επςκομία «ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ -ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ» 

 ιαμβάκμκηαξ οπόρε : 
 

1. Σμ άνζνμ 76 ημο κ. 4257/2014, 

2. ηεκ εγθύθιημ 38/2014 

3. ηεκ  οπ’ ανηζ.  183/2016  απόθαζε  Δ   ζ ε  μ ν ζ ή  ε π α κ ά ι ε ρ ε  ημο  Ν.Π.Δ.Δ. με ηεκ 

επςκομία «ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ» 

4. ηεκ  οπ’ ανηζ.  2 1/2017  απόθαζε  Δ   ημο ΝΠΔΔ γηα ηεκ παναπώνεζε δηθαηώμαημξ πνήζεξ 

θοιηθείμο ΚΑΠΗ ΟΤΡΩΣΗ ζηηξ εηδηθέξ θαηεγμνίεξ άνζνμο 76 κ. 4257/2014 θαη θαζμνηζμόξ 

ηςκ όνςκ πνμθήνολεξ 

5. ηεκ οπ’ ανηζ. 863/22-2-2017 δηαθήνολε ηεξ Πνμέδνμο, ημο ΝΠ «Κέκηνα Κμηκςκηθήξ Πνόκμηαξ-

Φνμκηίδαξ θαη Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ Δήμμο Θένμεξ» 

6. ημ από 8/3/2017 πναθηηθό  ηεξ επηηνμπήξ αλημιόγεζεξ αηηήζεςκ γηα ηεκ παναπώνεζε ζέζεξ 

θοιηθείμο ΚΑΠΗ μονςηήξ ζε ΑΜΓΑ, πμιύηεθκμοξ θαη πμιεμηζηέξ Κύπνμο, με δεμόζηα θιήνςζε  

7. ηεκ οπ’ ανηζ. 44/2017 απόθαζε Δ ημο ΝΠΔΔ γηα ηεκ «Έγθνηζε πναθηηθμύ επηηνμπήξ 

αλημιόγεζεξ αηηήζεςκ παναπώνεζεξ ζέζεξ θοιηθείμο ΚΑΠΗ μονςηήξ», όπμο θενύπζεθε άγμκε 

ε δηαδηθαζία, ιόγς με πνμζέιεοζεξ θακεκόξ εκδηαθενμμέκμο. 

8. ηεκ οπ’ ανηζ. 74/2017 απόθαζε Δ ημο ΝΠΔΔ γηα ηεκ επακάιερε ηεξ δηελαγςγήξ ηεξ δηαδηθαζίαξ 

γηα ηεκ παναπώνεζε δηθαηώμαημξ πνήζεξ θοιηθείμο ΚΑΠΗ ΟΤΡΩΣΗ ζηηξ εηδηθέξ θαηεγμνίεξ 

άνζνμο 76 κ. 4257/2014 

 

Καλεί 
ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ πμο έπμοκ ηεκ ηδηόηεηα ηςκ αηόμςκ µε Ακαπενία (Α.με.Α.), Πμιοηέθκςκ ή 

Πμιεμηζηώκ Κύπνμο, κα οπμβάιιμοκ από ηεκ 6ε / 6 /2017 μέπν η  θαη ηεκ 19ε  / 6 /2017 ζημ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΓΡΜΗ ζηεκ Πιαηεία Σνηιόθμο, Σνίιμθμξ ΣΚ 57500, ηα απαηημύμεκα 

δηθαημιμγεηηθά, όπςξ αοηά ακαιύμκηαη παναθάης γηα ηεκ ελήξ ζέζε θοιηθείμο όπςξ αοηή ακαγνάθεηαη 

ζημκ πίκαθα μ ε ημ επηβαιιόμεκμ εηήζημ ηέιμξ : 
 

 

Α/Α ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΘΓΗ ΓΣΗΙΟ 

ΣΓΛΟ  

1 

ΚΤΛΙΚΓΙΟ      ΜΓ      ΓΜΒΑ∆Ο  9 η.µ.  

ΣΟ ΙΟΓΓΙΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΟΤΡΩΣΗ 

 

480,00€ 

 



       Ο δηαγςκηζμόξ ζα δηεκενγεζεί εκώπημκ 3μειμοξ επηηνμπήξ, απμηειμύμεκεξ από ημκ πνόεδνμ ημο 

Δ.. θ. Παζπάιε Ακαγκώζημο θαη δύμ μέιε, ημκ θ Κμκημπίδε Γεώνγημ θαη ημκ θ Δεμήηνημ Ληάκηα,  με 

ακαπιενςμαηηθά ηα μέιε  Δ θθ Μίπμο μοιηάκα, Παπακαγηώημο Γοάγγειμ θαη Ακδνέα Βημιηηδή. Υνέε 

γναμμαηέα ζα εθηειέζεη ε οπάιιειμξ θα Κακειιία Υαναμόγιμο. 

 

Δηθαίςμα οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθώκ έπμοκ ζογθεθνημέκα μη ελήξ θαηεγμνίεξ (άνζνμ 76  

 κ. 4257/2014) : 

1)  Ά η μ μ α  μ ε ακαπενία (Α.με.Α.) 
 
2)  πμιύηεθκμη, θαη 
 
3)  όζμη  μόκημμη αληςμαηηθμί, ακζοπαζπηζηέξ   θαη   ο π α λ η ς μ α η η θ μ ί , δόθημμη έθεδνμη 

αληςμαηηθμί θαη μπιίηεξ ζεηείαξ ζ ο μ μ ε η ε ί π α κ  μ ε μπμημκδήπμηε ηνόπμ ζηα πμιεμηθά 

γεγμκόηα ηεξ πνμκηθήξ πενηόδμο από ηεκ 20ή Ιμοιίμο έςξ ηεκ 20ή Αογμύζημο 1974 ζηεκ Κύπνμ, 

θαζώξ θαη ζηα γεγμκόηα πμο έιαβακ πώνα ημ 1964 ζηεκ Σοιενία θαη Λεοθςζία θαη ημ 1967 ζηεκ 

Κμθηκμύ θαη ημοξ Αγίμοξ Θεμδώνμοξ ηεξ Κύπνμο.  

Από ηεκ εθανμμγή ηεξ πανμύζαξ πενίπηςζεξ ελαηνμύκηαη όζμη εκεπιάθεζακ θαηά ηηξ  

παναπάκς πενηόδμοξ  με  μπμημκδήπμηε  ηνόπμ  ζε  πανάκμμεξ  δναζηενηόηεηεξ  ζε βάνμξ   ηεξ   

κόμημεξ    ιεηημονγίαξ   ημο   πμιηηεύμαημξ ηεξ   Κοπνηαθήξ Δεμμθναηίαξ.  

 

Η   ακςηένς   ζέζε   θοιηθείμο   ζα   δηαηεζεί   ζε   ε κ δ η α θ ε ν ό μ ε κ μ ο ξ    Α.με.Α., 

πμιύηεθκμοξ θαη πμιεμηζηέξ Κύπνμο, με ηεκ θαηαβμιή ηέιμοξ, βάζεη ημο εηήζημο μηθμγεκεηαθμύ 

εηζμδήμαημξ ημο πνμεγμύμεκμο θμνμιμγηθμύ μηθμκμμηθμύ έημοξ θαη εθόζμκ μη εκδηαθενόμεκμη δεκ 

έπμοκ βεβαηςμέκεξ ιεληπνόζεζμεξ μθεηιέξ ζημ Δήμμ Θένμεξ θαη ζημ ΝΠΔΔ «Κέκηνα Κμηκςκηθήξ 

Πνόκμηαξ-Φνμκηίδαξ θαη Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ Δήμμο Θένμεξ», θαηά ημ άνζνμ 285 ημο Ν. 

3463/2006, με ελαίνεζε ηηξ πενηπηώζεηξ εθθνεμμδηθίαξ θαη ημο δηαθακμκηζμμύ θαηαβμιήξ αοηώκ. 

     Η ζέζε ζα παναπςνεζεί ζημοξ δηθαημύπμοξ με δεμόζηα θιήνςζε ηεκ ΔΕΤΣΕΡΑ 19 ΙΟΤΝΙΟΤ  

2017  και ώρα 12.00 πνςηκή ζηα γναθεία ημο ΝΠΔΔ, Πιαηεία Δεμανπείμο, Σνίιμθμξ. 

Σμ θνηηήνημ πμο ι α μ β ά κ ε η α η  οπόρε είκαη μ όκμ ε η ζ μ δ ε μ α η η θ ό .  

Ακ ηεκ ηειεοηαία ζέζε θαηαιαμβάκμοκ πενηζζόηενμη από έκαξ δηθαημύπμη, πνμεγείηαη μεηαλύ 

ημοξ θιήνςζε. 

 Η παναπώνεζε ημο δηθαηώμαημξ πνήζεξ ημο θοιηθείμο πμο ζα γίκεη μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

απόθαζεξ ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ Μαθεδμκίαξ - Θνάθεξ γηα ηεκ θαηαθύνςζε ημο 

απμηειέζμαημξ ημο δηαγςκηζμμύ γίκεηαη γηα ηρία (3) έηη από ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ ημο  

ζπεηηθμύ παναπςνεηενίμο,  με επηηνεπόμεκεξ μπμηαζδήπμηε πανάηαζεξ.  

ύδογμξ ή εκήιηθα ηέθκα πμο θαζίζηακηαη θιενμκόμμη ηςκ ακςηένς πνμζώπςκ θαηά ημ δηάζηεμα 

αοηό, οπεηζένπμκηαη αοημδίθαηα ζημ ακςηένς δηθαίςμα, εθόζμκ δειώζμοκ ηεκ επηζομία ημοξ ζηεκ 

ανμόδηα ανπή. ε πενίπηςζε πιεηόκςκ ημο εκόξ δηαδόπςκ θαηά ηα ακςηένς, πνμζθμμίδεηαη θαη 

οπεύζοκε  δήιςζε  ημο  κ. 1599/1986  με ηεκ μπμία δειώκεηαη  ε βμύιεζε  ηςκ ιμηπώκ κα 

παναπςνεζεί ημ δηθαίςμα ζημκ αηημύκηα. 



    Οη εκδηαθενόμεκμη πνέπεη κα οπμβάιιμοκ ζημ Ν.Π.Δ.Δ. ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά: 
 
  Άημμα µε ακαπενία 

 Αίηεζε 
 
 Φςημακηίγναθμ ηεξ Αζηοκμμηθήξ Σαοηόηεηαξ 
 
 Γθθαζανηζηηθό   ζεμείςμα  θμνμιμγηθμύ   έημοξ   2016   από   ηεκ ανμόδηα  ∆ΟΤ 

 Πηζημπμηεηηθό     ηεξ     Πνςημβάζμηαξ     ή     ∆εοηενμβάζμηαξ Τγεημκμμηθήξ Γπηηνμπήξ ημο 

άνζνμο 6 ημο κ. 2556/1997, όπςξ ηζπύεη  ζήμενα,  από  ημ  μπμίμ  κα  πνμθύπηεη  ε  πάζεζε  θαη  

ημ   πμζμζηό ακαπενίαξ      

 Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ημ Δήμμ Θένμεξ θαη ημ ΝΠΔΔ «Κέκηνα Κμηκςκηθήξ Πνόκμηαξ-

Φνμκηίδαξ θαη Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ Δήμμο Θένμεξ» . 
 
 Πμιύηεθκμη 
 
 Αίηεζε 
 
 Φςημακηίγναθμ ηεξ Αζηοκμμηθήξ Σαοηόηεηαξ 
 
 Γθθαζανηζηηθό   ζεμείςμα θμνμιμγηθμύ   έημοξ   2016   από   ηεκ ανμόδηα  ∆ΟΤ 

 Πηζημπμηεηηθό    ηεξ    Ακώηαηεξ    οκμμμζπμκδίαξ Πμιύηεθκςκ Γιιάδμξ, πμο κα 
 

πηζημπμηεί ηεκ πμιύηεθκε ηδηόηεηα 
 

 Βεβαίςζε πενί µε μθεηιήξ πνμξ ημ Δήμμ Θένμεξ θαη ημ ΝΠΔΔ «Κέκηνα Κμηκςκηθήξ Πνόκμηαξ-

Φνμκηίδαξ θαη Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ Δήμμο Θένμεξ» 
 

 Πμιεμηζηέξ Κύπνμο 

 Αίηεζε 
 
 Φςημακηίγναθμ ηεξ Αζηοκμμηθήξ Σαοηόηεηαξ 
 
 Γθθαζανηζηηθό   ζεμείςμα  θμνμιμγηθμύ   έημοξ   2016   από   ηεκ ανμόδηα  ∆ΟΤ 

 Πιήνεξ πηζημπμηεηηθό ζηναημιμγηθήξ θαηάζηαζεξ ηύπμο Α΄ θαη βεβαίςζε ημο μηθείμο ζοκδέζμμο 

ή ζοιιόγμο πμιεμηζηώκ, ακαγκςνηζμέκμο από ημ Τπμονγείμ Γζκηθήξ Άμοκαξ 

 Βεβαίςζε πενί με μθεηιήξ πνμξ ημ Δήμμ Θένμεξ θαη ημ ΝΠΔΔ «Κέκηνα Κμηκςκηθήξ Πνόκμηαξ-

Φνμκηίδαξ θαη Πνμζπμιηθήξ Αγςγήξ Δήμμο Θένμεξ» 

 

Η πανμύζα κα ακανηεζεί ζηε  δεμμηηθή θμηκόηεηα Βαζηιηθώκ, ημπηθή θμηκόηεηα Αγ. Ακηςκίμο, 

ζημ Κ.Α.Π.Η Μμκμπεγάδμο, ζηεκ ηζημζειίδα ημο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμμο Θένμεξ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

Δήμμο Θένμεξ θαη κα δεμμζηεοζεί ζε μία (1)  εβδμμαδηαία εθεμενίδα ημο Νμμμύ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.. 

 

 

 

 

ΠΑΥΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ 


