
 

ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ                    Νέα Φηι/ιθεηα– Νέα Φαι/λα:  

ΓΗΜΟΤ N. ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-  

Ν. ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ                                         Αξ. Πξση: 2447/30-4-2020 

 

Ταρ. Γ/ζε: Αγ. Αλαξγύξσλ 9& 11 

Ταρ. Κσδ. :14343  

Τει. 210 2523584 

Fax: 210 2526295 

e-mail: kednf2@dimosfx.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Αλαθνίλσζε- Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε κίαο (1) ζύκβαζεο  κίζζσζεο 

έξγνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεξκελέα Κνπξδηθώλ έσο θαη 31/12/2020 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ησλ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο (ESTIA ΙΙ: Rental 

accommodation scheme for asylum seekers in NeaFiladelfia –NeaChalkidona). 

 

ΣΟ Ν.Π.Ι.Γ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΓΗΜΟΤ 

Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ– Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ηα’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/94(ΦΔΚ 28/Α/03-03-

1994). 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο θδ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280/Α/28-

12-2006), όπσο απηή πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 4314/2014 

(ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014) θαη ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17/Α/15-02-2017). 

3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2527/1997 (ΦΔΚ 206/Α/08-10- 1997),όπσο 

αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3812/2009 θαη όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.4314/2014 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014). 

4. Τα άξζξα 254-264 ηνπ Ν.3463/2006 ζρεηηθά κε ηηο Γεκνηηθέο θαη Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο 

ΝΠΙΓ –ΟΤΑ. 

5. Τελ αξηζ.149/2017 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Φαιθεδόλαο, ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ 

γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο πξνζθύγσλ ζε ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο» 

6. Τελ αξηζ. 90/2017 Απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ηδησηηθνύ 

Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία «Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο– Φαιθεδόλνο» 

ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο ΚΔΓΦΦ ζε πξόγξακκα ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηνπο πξόζθπγεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζηέγαζεο 

πξνζθύγσλ ζε ελνηθηαδόκελεο θαηνηθίεο- Δμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο από 

ηνλ Πξόεδξν ηεο ΚΔΓΦΦ- Λήςε απόθαζεο γηα ηελ επηινγή ηαθηηθνύ θαη αλαπιεξσκαηηθνύ 

κέινπο ΓΣ ηεο ΚΔΓΦΦ ην νπνίν ζα ζπκκεηέρεη ζηελ επηηξνπή θαηαιιειόηεηαο ησλ 

δηακεξηζκάησλ ζην πξόγξακκα ζηέγαζεο πξνζθύγσλ 

7. Τελ ππ’ αξίζκ. 279/2019 απόθαζε Γ.Σ. ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- 

Ν. Φαιθεδόλαο πεξί έγθξηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 2020 ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

227/2019 απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο. 

8. Τελ ππ’ αξίζκ. 294/2019 απόθαζε ηνπ ΓΣ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. 

Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο πεξί έγθξηζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ππ’ αξηζκ. 

GRC01/2020/0000000225 Σπκθώλνπ Πξνγξακκαηηθήο Σπλεξγαζίαο κε ηελ Ύπαηε αξκνζηεία 

ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: 

RentalaccommodationschemeforasylumseekersinNeaFiladelfia- NeaChalkidona γηα ην έηνο 

2020. 

9. Τν ππ’ αξηζκ. 9863/31-12-2019 ζύκθσλν πξνγξακκαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο- Ν. Φαιθεδόλαο θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο, ην νπνίν ππνγξάθεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: RentalaccommodationschemeforasylumseekersinNeaFiladelfia- 

NeaChalkidona. 

10. Τελ αλάγθε ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ζύλαςε ΣΜΔ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρξεκαηνδνηνύκελνπ 

έξγνπ από ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ ζηέγαζε αηηνύλησλ άζπιν- ESTIA ΙΙ.  
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11. Τελ 97/2020 απόθαζε Γ.Σ. ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ πεξί έγθξηζεο ηεο Αλαθνίλσζεο- Πξόζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε κίαο (1) ΣΜΔ γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεξκελέα Κνπξδηθώλ 

έσο θαη 31/12/2020 ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΣΤΙΑ ΙΙ (ESTIA ΙΙ). 

 

Αλαθνηλώλεη 

 

Τελ πξόζεζε ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Ν. Φηιαδέιθεηαο – Ν. Φαιθεδόλαο λα ζπλάςεη 

κία (1) ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηε ζέζε ηνπ Γηεξκελέα Κνπξδηθώλ έσο θαη 31/12/2020 ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ESTIA ΙΙ: Rental accommodation scheme for asylum 

seekers in Nea Filadelfia- Nea Chalkidona, ην νπνίν πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε 

Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο πξόζθπγεο: 

 

1. Γηεξκελέαο Κνπξδηθώλ (νξαλί- Κηξκαληδί) (1 ζέζε) 

1.1. Πεξηγξαθή ζέζεο / αξκνδηόηεηεο :  

 Αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηάθξαζεο θαη δηεξκελείαο ζην πιαίζην ησλ 

παξερόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο αηηνύληεο άζπιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Σπλνδεύεη ηνπο σθεινύκελνπο όηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε ππεξεζίεο, δνκέο, 

πνιηηηζηηθνύο ρώξνπο θαη όπνπ αιινύ θξίλεηαη απαξαίηεην ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Υπνζηεξίδεη όια ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηόζν ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεξγεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (ελδεηθηηθά: ιήςε θνηλσληθνύ θαη ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ, ελεκεξσηηθέο 

ζπλαληήζεηο, ηαηξηθά ξαληεβνύ θ.α.), όζν θαη ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ/ 

αλαγθώλ. 

 Τεξεί θπζηθό θαη ειεθηξνληθό αξρείν ελεξγεηώλ. 

 Αλαθέξεηαη ζηνλ Σπληνληζηή Οκάδαο Υπεξεζηώλ. 

1.2. Πξνζόληα: 

1.2.1 Απαξαίηεηα 

 Άξηζηε γλώζε Κνπξδηθώλ (Σνξαλί- Κηξκαληδί) 

 Πνιύ θαιή  γλώζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο 

1.2.2. Δπηζπκεηά/ ζπλεθηηκώκελα 

 Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ή γλώζε ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην 2.1. (5 κόξηα αλά έηνο κε αλώηαην όξην 20 κόξηα) 

 Καιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. (10 κόξηα) 

 Καιή γλώζε επηπιένλ μέλσλ γισζζώλ θαη θαηά πξνηίκεζε Αξαβηθώλ ή Φαξζί- 

Νηαξί ή Τνπξθηθώλ. (10 κόξηα) 

 Οκαδηθό πλεύκα. 

 Γπλαηόηεηα παξνρήο εξγαζίαο (πξσηλέο, απνγεπκαηηλέο θαη βξαδηλέο ώξεο) θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σαββαηνθύξηαθνπ, εθόζνλ απαηηείηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ 

έξγνπ. (10 κόξηα) 

Μηθηή Μεληαία ακνηβή :  1.336,10 επξώ 
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο (ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε) 

2. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο ή άιινπ επίζεκνπ 

εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ζε ηζρύ. 

3. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

4. Τίηινο ζπνπδώλ θαη απόδεημε ησλ απαηηνύκελσλ θαη ζπλεθηηκώκελσλ πξνζόλησλ ηεο  

εηδηθόηεηαο (εθόζνλ ππάξρνπλ). 

5. Απόδεημε εκπεηξίαο κε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο εξγνδόηε ή αληίγξαθα βεβαηώζεσλ θνξέσλ ή 

αληίγξαθα ζπκβάζεσλ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαζεθόλησλ ή ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

6. Αληίγξαθν  Πνηληθνύ Μεηξώνπ θαη βεβαίσζε πεξί κε εθθξεκνύζαο πνηληθήο δίσμεο. Σε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζζνύλ κε ηελ αίηεζε  ηα δηθαηνινγεηηθά, ππνβνιή Υ/Γ    κε ηελ 

δηαηύπσζε όηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αμηόπνηλεο πξάμεηο θαη  όηη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζθνκίζεη ηα ζρεηηθά πξηλ ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ. 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

1. Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ππνγεγξακκέλε κε ηα απαηηνύκελα 

δηθαηνινγεηηθά ζθαλαξηζκέλα ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (email): 

kednf2@dimosfx.gr 

Πιεξνθνξίεοζην 210-2523584, από ηηο 09:00 έσο θαη ηηο 15:00 Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Οη αηηήζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά θαζεκεξηλά από 4/05/2020 έσο θαη 13/05/2020 ζηηο 

15:00. 

Η θαηάηαμε ζα θξηζεί από ηε βαζκνινγία πνπ ζα ιάβνπλ νη ππνςήθηνη ζύκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ ζα πξνζθνκίζνπλ θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξνύζα αλαθνίλσζε/ πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζπλεληεύμεηο κε όινπο όζνπο νη αηηήζεηο ηνπο είλαη πιήξεηο (20 κόξηα). 

 

Διιηπείο αηηήζεηο, ρσξίο πξνζθόκηζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ, απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο 

δελ ζα ιακβάλνληαη ππόςε. 

 

Μεηά ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ππνςήθηνη δύλαληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε εληόο δύν (2) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα αλάξηεζεο ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο. Τηο ελ ιόγσ 

ελζηάζεηο εμεηάδεη ε σο άλσ επηηξνπή αμηνιόγεζεο ε νπνία θαη ζα θξίλεη ην παξαδεθηό ή κε ησλ 

ελζηάζεσλ. Τέινο, ε επηηξνπή αμηνιόγεζεο ζα ζπληάμεη πξαθηηθό κε ηνπο νξηζηηθνύο πίλαθεο 

θαηάηαμεο ην νπνίν ζα θέξεη πξνο έγθξηζε ζην Γ.Σ ηεο ΚΔΓΝΦΝΦ γηα ηελ επηινγή ησλ Αλαδόρσλ. 

 

Ο επηηπρώλ ζα θιεζεί λα πξνζθνκίζεη άκεζα βεβαίσζε- γλσκάηεπζε ςπρηθήο πγείαο θαζώο θαη 

βεβαίσζε πγείαο από παζνιόγν ή γεληθό γηαηξό. 

πλεκκέλα: Παξαξηήκαηα γηα ηελ απόδεημε γισζζνκάζεηαο θαη γλώζεο Η/Υ θαη ην έληππν αίηεζεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ΓΝΦΝΦ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΒΙΑ 

mailto:kednf2@dimosfx.gr
ΑΔΑ: Ρ0Τ246ΜΕΓΕ-Κ70


		2020-04-30T17:41:20+0300
	Athens




