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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

Παραχώρηση θέσης κυλικείου Κ.Α.Π.Η. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ του  ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ∆ήµου Θερµαϊκού σε α) σε άτοµα 
µε αναπηρία (Α.µε.Α.),β) σε πολύτεκνους και γ) σε όσους µόνιµους αξιωµατικούς, ανθυπασπιστές και 

υπαξιωµατικούς, δόκιµους έφεδρους αξιωµατικούς και οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα 
πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως 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 τους 

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 ∆ηµοκρατίας. 

 
Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες ∆ήµου 

Θερµαϊκού Γαργαροπούλου Νικολέττα λαµβάνοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 76 του ν. 4257/2014, 

• Tην εγκύκλιο 38/23463/06.06.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93 Α' 14-4-2014) 

• Την υπ’ αριθ.34/02.04.2018 (Α∆Α:7ΤΝΝΟΚΙ0-ΚΨΥ)   απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  µε θέµα «α) Έγκριση  λειτουργίας και µίσθωσης κυλικείων  στα ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου & 
Κερασιάς β) Ορισµός   κατόπιν   δηµόσιας   κλήρωσης   του  κυλικείου   που θα παραχωρηθεί στις ειδικές 

κατηγορίες.» µετά του αποδεικτικού δηµοσίευσης της. 

• Την υπ’ αριθ.48/30.04.2018 (Α∆Α: 9ΒΓΤΟΚΙ0-3ΨΧ)   απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  µε θέµα“ Α) Καθορισµός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης 

κυλικείου στο ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. του ∆ήµου Θερµαϊκού» & Β) «Παραχώρηση 
δικαιώµατος χρήσης κυλικείου ΚΑΠΗ Αγγελοχωρίου στις ειδικές κατηγορίες άρθρου 76 ν. 4257/2014 και 
καθορισµός των όρων προκήρυξης.” 

• Την υπ’ αριθµ. 660/25.07.2018 (Α∆Α:ΨΚΦΧΟΚΙ0-∆ΘΗ) προκήρυξη, µε την οποία το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 
ανακοίνωσε τη παραχώρηση θέσης κυλικείου σε Α.Με.Α., Πολυτέκνους και πολεµιστές Κύπρου εντός του 
χώρου του Κ.Α.Π.Η. Αγγελοχωρίου, επί των οδών Αγ. Νικολάου, Ελευθερίας και Κύπρου, στη Τοπική 

Κοινότητα Αγγελοχωρίου 

• Tην υπ’ αριθ. 123/24.8.2018 (Α∆Α: Ω1ΧΤΟΚΙ0-ΗΦΥ) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. σχετικά µε την «Επικύρωση του υπ’ αριθµ. 721/14.08.2018 Πρακτικού ∆ιενέργειας 

Παραχώρησης Θέσης Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ σε ΑΜΕΑ, Πολυτέκνους και Πολεµιστές Κύπρου 
µε δηµόσια κλήρωση.» 

• Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καµία αίτηση ενδιαφερόµενου, µετά την ανωτέρω προκήρυξη 
 

1.Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόµων µε Αναπηρία (Α.Με.Α.), Πολυτέκνων ή 

Πολεµιστών Κύπρου να υποβάλλουν από τη Παρασκευή 14/12/2018 µέχρι και την Τετάρτη 19/12/2018 στα  
γραφεία της ∆ιοίκησης του «∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» Κτίριο Καψαλακείου Πολιτιστικής Στέγης – Κ. Βάρναλη 2 Ν. 
Μηχανιώνα  Τ.Κ. 57004    τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω, για την εξής θέση 

κυλικείου όπως αυτή αναγράφεται στον πίνακα µε το επιβαλλόµενο ετήσιο τέλος : 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 

1 ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ. 

360,00 € 

 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί ενώπιον της 3µελούς επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆. 270/1981, έτους 

2018,σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 2/17-01-2018 Απόφαση του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. όπως τροποποιήθηκε µε την 
υπ’αριθµ.105/16-07-2018 Απόφαση, αποτελούµενης οπό την Πρόεδρο Γαργαροπούλου Νικολέττα, το µέλος 

Χάκη Γραµµατά, και το µέλος Ζαχαριάδου Ζωή και ως Αναπληρωµατικά τα µέλη κ.κ. Χατζηθεοδώρου 
Σταυρούλα, ∆ασκαλάκη Αθανάσιο  και Ταβάγγειου Αγγελική. 
2. ∆ικαίωµα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριµένα οι εξής κατηγορίες (άρθρο 76 ν. 4257/2014) : 

• άτοµα µε αναπηρία (Α.µε.Α.) 

• πολύτεκνοι, και 
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• όσοι µόνιµοι αξιωµατικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωµατικοί, δόκιµοι έφεδροι αξιωµατικοί και 
οπλίτες θητείας συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα πολεµικά γεγονότα της χρονικής περιόδου 

από την 20ή Ιουλίου έως 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 τους 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 ∆ηµοκρατίας. 

3. Η ανωτέρω θέση κυλικείου θα διατεθεί σε ενδιαφερόµενους Α.µε.Α., πολύτεκνους και πολεµιστές Κύπρου, µε 
την καταβολή τέλους, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος του προηγούµενου οικονοµικού έτους 
και εφόσον οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές στο ∆ήµο Θερµαϊκού και στο 

ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικές Πολιτιστικές, Περιβαλλοντικές Αθλητικές Κοινωνικές Υπηρεσίες» κατά το άρθρο 285 του Ν. 
3463/2006, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών. 
Η θέση θα παραχωρηθεί στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα 

12.00η  πρωινή στην έδρα του ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη Κ. Βάρναλη 2 στη 
Ν.Μηχανιώνα. 

Το κριτήριο που λαµβάνεται υπόψη είναι µόνο εισοδηµατικό. 
 Αν την τελευταία θέση καταλαµβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται µεταξύ τους κλήρωση. 

4. Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του κυλικείου, που θα γίνει µετά την κοινοποίηση της απόφασης της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, 
γίνεται για τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου, µη 
επιτρεπόµενης οποιασδήποτε παράτασης. 
Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό 
υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. Σε 

περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω, προσκοµίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 µε την οποία δηλώνεται η βούληση των λοιπών να παραχωρηθεί το δικαίωµα στον αιτούντα. 

5. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στο ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. τα εξής δικαιολογητικά : 

• Άτοµα µε αναπηρία 
1) Αίτηση  

2) Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3) Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2017 από την αρµόδια ∆ΥΟ 
4) Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 

2556/1997, όπως ισχύει σήµερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας 
5) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Θερµαϊκού και το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.  

• Πολύτεκνοι 
1) Αίτηση  

2) Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3) Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2017 από την αρµόδια ∆ΥΟ 

4) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολύτεκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολύτεκνη 
ιδιότητα 

5) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Θερµαϊκού και το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 

• Πολεµιστές Κύπρου 
1) Αίτηση 
2) Φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
3) Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού έτους 2017 από την αρµόδια ∆ΥΟ 

4) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του  οικείου συνδέσµου ή 
συλλόγου πολεµιστών, αναγνωρισµένου από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

5) Βεβαίωση περί µη οφειλής προς το ∆ήµο Θερµαϊκού και το ∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. 

6. Το έντυπο της αίτησης θα δίδεται από τα γραφεία της ∆ιοίκησης του «∆Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.» Κτίριο Καψαλακείου 

Πολιτιστικής Στέγης – Κ. Βάρναλη 2 Ν.Μηχανιώνα Τ.Κ. 57004. 
 

Η παρούσα θα αναρτηθεί µε φροντίδα της Προέδρου του ΝΠ∆∆ τουλάχιστον πέντε ( 5 ) ηµέρες πριν τη διενέργεια 
της διαδικασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 
Θερµαϊκού στην  Καψαλάκειο Πολιτιστική Στέγη Κ. Βάρναλη 2  στη Ν. Μηχανιώνα, στον πίνακα ανακοινώσεων 

του ∆ήµου Θερµαϊκού-Μ.Αλεξάνδρου 2 Περαία, στον πίνακα ανακοινώσεων της Τοπικής Κοινότητας 
Αγγελοχωρίου-Αγ. Νικολάου, Ελευθερίας και Κύπρου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Α.Π.Η. Αγγελοχωρίου- 

Αγ. Νικολάου, Ελευθερίας και Κύπρου, και σε µία (1) εβδοµαδιαία εφηµερίδα του Νοµού. 
 

Η  Πρόεδρος 
 

Νικολέττα Γαργαροπούλου  
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