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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 44/2017     ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης 
αιτήσεων παραχώρησης θέσης κυλικείου ΚΑΠΗ 
Σουρωτής»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με 
αριθ. 1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 

        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 7ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών το 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για την παραχώρηση θέσης κυλικείου στο 

ΚΑΠΗ Σουρωτής 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ σε ΑΜΕΑ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ και 

ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ 
 

 Σήμερα 08/03/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ν.Π., ενώπιον της 
Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών κατάθεσης, η οποία σύμφωνα 
με την αριθ. 21/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Θέρμης αποτελείται από τους : 

α) Πασχάλη Αναγνώστου, διοικητικό σύμβουλο, ως αναπληρωματικό πρόεδρο 
β) Γεώργιο Κοντοπίδη, διοικητικό σύμβουλο, ως μέλος και 
γ) Δημήτριο Λίαντα, διοικητικό σύμβουλο, ως μέλος  

διεξήχθη η διαδικασία της παραχώρησης θέσης κυλικείου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 
σε Α.με.Α, Πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου, με δημόσια κλήρωση, που έχει προκηρυχτεί με 
την υπ’ αριθ. 863/22-02-17 προκήρυξη της υπ’ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Η ανωτέρω θέση θα διατεθεί με δημόσια κλήρωση, σε 
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ενδιαφερόμενους Α.με.Α, Πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου, βάσει του ετήσιου 
οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους (2015) και εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δήμο Θέρμης και στο ΝΠΔΔ 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής», κατά το άρθρο 285 του Ν. 
3463/2006, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής 
αυτών.  Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη είναι μόνο εισοδηματικό. Αν την τελευταία θέση 
καταλαμβάνουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, προηγείται μεταξύ τους κλήρωση. 
 Το επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος, το οποίο είναι το ποσό των τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 
(480,00€) καταμερίζεται σε μηνιαίο μίσθωμα των σαράντα ευρώ (40,00€). 
 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών έλαβε υπόψη: 

 τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014  

 την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τον καθορισμό 
ετήσιου τέλους για την παραχώρηση θέσης κυλικείου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 
του ΝΠΔΔ. 

 την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την 
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κυλικείου ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ στις ειδικές κατηγορίες 
άρθρου 76 ν. 4257/2014 και τους όρους αυτής. 

 την υπ’ αριθ. 863/22-02-17 προκήρυξη της Προέδρου, του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής». 
 

Στον ορισθέντα χώρο και πριν την ώρα διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης, δεν 
υποβλήθηκε κανένας φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν προσήλθε ενώπιον της 
Επιτροπής κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει στην διαδικασία της παραχώρησης 
θέσης κυλικείου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή και έχοντας υπόψη : 

 τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014  

 την υπ’ αριθ. 183/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για τον καθορισμό 
ετήσιου τέλους για την παραχώρηση θέσης κυλικείου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ 
του ΝΠΔΔ. 

 την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ για την 
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κυλικείου ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ στις ειδικές κατηγορίες 
άρθρου 76 ν. 4257/2014 και τους όρους αυτής. 

 την υπ’ αριθ. 863/22-02-17 διακήρυξη της Προέδρου, του Ν.Π. «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

 Να κηρυχθεί άγονη η διαδικασία της παραχώρησης θέσης κυλικείου που στεγάζεται το 
ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ, λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερομένου. 

Η έγκριση των πρακτικών της διαδικασίας της παραχώρησης θέσης κυλικείου που 
στεγάζεται το ΚΑΠΗ ΣΟΥΡΩΤΗΣ γίνεται από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. και αποστέλλεται στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας.  

 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα,  λαμβάνοντας 
υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, την υπ' αριθ. 21/2017 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ και την 
υπ’ αριθ. 863/22-02-17 διακήρυξη της Προέδρου του ΝΠΔΔ  

  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   

 
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων για την παραχώρηση θέσης 

κυλικείου στο ΚΑΠΗ Σουρωτής και κηρύσσει άγονη τη διαδικασία, λόγω μη προσέλευσης 
κανενός ενδιαφερομένου. 

 

Η απόφαση θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, για έλεγχο 
νομιμότητας 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  44/2017. 
 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 

                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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