
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                          Σρίλοφος,  22/02/2017 

ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                               Αρ. Πρωτ:                864      

ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ                                              

ΦΡΟΝΣΙΔΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ     

 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΘΕΗ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΚΑΠΗ ΟΤΡΩΣΗ του 

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ Ε ΑΜΕΑ, ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΤ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΕ ΚΤΠΡΟΤ 

 
 
ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. με ηην επωνςμία «ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ», καλεί ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ πος έσοςν ηην ιδιόηηηα ηων 

αηόμων µε Αναπηπία (Α.με.Α.), Πολςηέκνων ή Πολεμιζηών  Κύππος, να ςποβάλλοςν από ηην 

27
η
/2/2017 μ έσπ ι  και ηην 7

η
/3/2017 ζηο Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ ζηην Πλαηεία Σπιλόθος, Σπίλοθορ ΣΚ 

57500, ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά, όπωρ αςηά αναλύονηαι παπακάηω για ηην εξήρ θέζη κςλικείος όπωρ 

αςηή αναγπάθεηαι καηωηέπω μ ε ηο επιβαλλόμενο εηήζιο ηέλορ : 

 κςλικείο      με      εμβαδό  9 η.µ. ζηο ιζόγειο ηος κηιπίος ηηρ ηοπικήρ κοινόηηηαρ οςπυηήρ με εηήζιο 

ηέλορ 480 € 
 

 
       Γικαίυμα ςποβολήρ δικαιολογηηικών έσοςν ζςγκεκπιμένα οι εξήρ καηηγοπίερ (άπθπο 76 ν. 4257/2014) : 

1)  Άηομα με αναπηπία (Α.με.Α.) 
 
2)  πολύηεκνοι, και 
 
3)  όζοι  μόνιμοι αξιυμαηικοί, ανθςπαζπιζηέρ   και   ςπαξιυμαηικοί, δόκιμοι έθεδποι αξιυμαηικοί και 

οπλίηερ θηηείαρ ζςμμεηείσαν με οποιονδήποηε ηπόπο ζηα πολεμικά γεγονόηα ηηρ σπονικήρ πεπιόδος από ηην 

20ή Ιοςλίος έυρ ηην 20ή Αςγούζηος 1974 ζηην Κύππο, καθώρ και ζηα γεγονόηα πος έλαβαν σώπα ηο 1964 

ζηην Σςληπία και Λεςκυζία και ηο 1967 ζηην Κοθινού και ηοςρ Αγίοςρ Θεοδώποςρ ηηρ Κύππος.  

Από ηην εθαπμογή ηηρ παπούζαρ πεπίπηυζηρ εξαιπούνηαι όζοι ενεπλάκηζαν καηά ηιρ  

παπαπάνυ πεπιόδοςρ  με  οποιονδήποηε  ηπόπο  ζε  παπάνομερ  δπαζηηπιόηηηερ  ζε βάπορ   ηηρ   νόμιμηρ   

λειηοςπγίαρ   ηος   πολιηεύμαηορ ηηρ   Κςππιακήρ Γημοκπαηίαρ.  

 
Η   ανυηέπυ   θέζη   κςλικείος   θα   διαηεθεί   ζε   ενδιαθεπόμενοςρ   Α.με.Α., πολύηεκνοςρ και πολεμιζηέρ 

Κύππος, με ηην καηαβολή ηέλοςρ, βάζει ηος εηήζιος οικογενειακού ειζοδήμαηορ ηος πποηγούμενος οικονομικού 

έηοςρ και εθόζον οι ενδιαθεπόμενοι δεν έσοςν βεβαιυμένερ ληξιππόθεζμερ οθειλέρ ζηο Γήμο Θέπμηρ και ζηο 

ΝΠΓΓ «Κένηπα Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ-Φπονηίδαρ και Πποζσολικήρ Αγυγήρ Γήμος Θέπμηρ», καηά ηο άπθπο 285 

ηος Ν. 3463/2006, με εξαίπεζη ηιρ πεπιπηώζειρ εκκπεμοδικίαρ και ηος διακανονιζμού καηαβολήρ αςηών. 

     Η θέζη θα παπασυπηθεί ζηοςρ δικαιούσοςρ με δημόζια κλήπυζη ηην ΣΔΣΑΡΣΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2017  και ώπα 

12.00 ππυινή ζηα γπαθεία ηος ΝΠΓΓ, Πλαηεία Γημαπσείος, Σπίλοθορ. 

Σο κπιηήπιο πος λαμβάνεηαι ςπότη είναι μόνο ειζοδημαηικό.  

Αν ηην ηελεςηαία θέζη καηαλαμβάνοςν πεπιζζόηεποι από έναρ δικαιούσοι, πποηγείηαι μεηαξύ ηοςρ κλήπυζη. 

 Η παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ ηος κςλικείος γίνεηαι για ηπία (3) έηη από ηην ημεπομηνία 

ςπογπαθήρ ηος  ζσεηικού παπασυπηηηπίος,  μη επιηπεπόμενηρ οποιαζδήποηε παπάηαζηρ.  

    Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να ςποβάλλοςν ζηο Ν.Π.Γ.Γ. ηα εξήρ δικαιολογηηικά: 

 

 Αίηηζη 

ΑΔΑ: Ω4ΓΙΟΚ76-ΟΡΛ



 Φυηοανηίγπαθο ηηρ Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ 

 Δκκαθαπιζηικό   ζημείυμα  θοπολογικού   έηοςρ   2015   από   ηην απμόδια  ∆ΟΤ 

 Βεβαίυζη πεπί μη οθειλήρ ππορ ηο Γήμο Θέπμηρ και ηο ΝΠΓΓ «Κένηπα Κοινυνικήρ Ππόνοιαρ-Φπονηίδαρ 

και Πποζσολικήρ Αγυγήρ Γήμος Θέπμηρ» . 

 

Και επιπλέον για ηην κάθε καηηγοπία 
 
  Άηομα µε αναπηπία 
 
 

 Πιζηοποιηηικό     ηηρ     Ππυηοβάθμιαρ     ή     ∆εςηεποβάθμιαρ Τγειονομικήρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 6 ηος 

ν. 2556/1997, όπυρ ιζσύει  ζήμεπα,  από  ηο  οποίο  να  πποκύπηει  η  πάθηζη  και  ηο   ποζοζηό 

αναπηπίαρ      

Πολύηεκνοι 
 

 Πιζηοποιηηικό    ηηρ    Ανώηαηηρ    ςνομοζπονδίαρ Πολύηεκνυν Δλλάδορ, πος να 
 

πιζηοποιεί ηην πολύηεκνη ιδιόηηηα 

 
 
 Πολεμιζηέρ Κύππος 
 

 Πλήπερ πιζηοποιηηικό ζηπαηολογικήρ καηάζηαζηρ ηύπος Α΄ και βεβαίυζη ηος οικείος ζςνδέζμος ή 

ζςλλόγος πολεμιζηών, αναγνυπιζμένος από ηο Τποςπγείο Δθνικήρ Άμςναρ 

 
Η παπούζα να αναπηηθεί ζηη  δημοηική κοινόηηηα Βαζιλικών, ηοπική κοινόηηηα Αγ. Ανηυνίος, ζηο Κ.Α.Π.Η 

Μονοπηγάδος, ζηην ιζηοζελίδα ηος Ν.Π.Γ.Γ. Γήμος Θέπμηρ, ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Θέπμηρ και να 

δημοζιεςθεί ζε μία (1)  εβδομαδιαία εθημεπίδα ηος Νομού. 

                          

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 

 
ΟΤΛΣΑΝΑ ΜΙΥΟΤ 
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