
 

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                         Βόλος  7/10/2019 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ            Αρ. Πρωτ. 9343 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ( ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ) 

 
Προκήρυξη  για σύναψη   σύµβασης  Μίσθωσης έργου 

 
Η Κοινωφελής επιχείρηση  ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου,  έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του  άρθρου  30 Ν. 4314/2014   
2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2221/08.06.2016 (Α∆Α:ΨΠΜΦ7ΛΡ-Ζ24) Πρόσκληση (Κωδικός 
Πρόσκλησης: 015, A/A OΠΣ: 1550, Έκδοση:1.0), της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 2α, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ, 
µε τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – 
(ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».  
3)Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 3248/26.08.2016 απόφαση (Α∆Α:ΩΒΕΨ7ΛΡ-Θ0Τ) του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας µε θέµα: «Ένταξη της Πράξης ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, 
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 5001302» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Θεσσαλίας 2014-
2020». 

4) Τη υπ’ αριθµ. πρωτ. 2445/4-7-2019 3η Τροποποίηση της Πράξης µε τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ 5001302 
στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 
5) Την υπ` αριθµ. πρωτ. 5714/10-7-2019 ( Α∆Α  63Β8ΟΚΨΩ-ΥΥ4) Απόφαση Υλοποίησης  µε ίδια 
µέσα του Υποέργου 1  «ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ »  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, 
ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302. 
6) Την υπ` αριθµ. πρωτ. 5715/10-7-2019(Α∆Α  640ΨΟΚΨΩ-∆Μ1) Απόφαση Υλοποίησης  µε ίδια 
µέσα του Υποέργου ΙΙ  «ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ»  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, 
ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302. 
7) Την υπ` αριθµ. πρωτ. 5716/10-7-2019 ( Α∆Α Ψ9Ι3ΟΚΨΩ-Γ1Π) Απόφαση Υλοποίησης  µε ίδια 
µέσα του Υποέργου ΙΙΙ  «ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου»  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ 
ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302. 

8) Την υπ` αριθµ. 161/2019 ( Α∆Α ΨΖΥΗΟΚΨΩ-2Σ8) απόφαση  του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  για δέσµευση ποσού  
12) Την  υπ` αριθµ. 219/2019  απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  για την έγκριση της 
προκήρυξης, του Παραρτήµατος ΣΜΕ και της αίτησης  για τη σύναψη σύµβασης   
µίσθωσης  έργου  για την κάλυψη θέσης  3 φυσιοθεραπευτών  για τη δοµή ΚΗΦΗ Βόλου, 
ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Την πρόθεση της  ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου, 
για τη στελέχωση  των δοµών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Νεάς Αγχιάλου  στο 
πλαίσιο του  Επιχειρησιακού  προγράµµατος  Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας 
προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναµικού  – 
ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ  µε τίτλο 
«Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ»  διάρκειας από την 
υπογραφή της σύµβασης και για ένα χρόνο µε τη  κάτωθι συγκεκριµένη ειδικότητα. Oι 
ανάδοχοι θα πληρωθούν  µε την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού  παραστατικού εκ 
µέρους τους. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

114,115,116 

- Πτυχίο  Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα 
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή ισότιµος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
- Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

Κωδικός 
θέσης 

Υπηρεσία Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

114  

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για 
τη στελέχωση της  δοµής   

« ΚΗΦΗ Βόλου» 

ΤΕ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης  και για 

ένα χρόνο  
1 

115 

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για 
τη στελέχωση της  δοµής   

« ΚΗΦΗ Αγριάς» 

ΤΕ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης  και  για 

ένα χρόνο  

1 

116 

Κοινωφελής Επιχείρηση 
Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης – ∆ηµοτικό 
Ινστιτούτο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Βόλου 

(Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για 
τη στελέχωση της  δοµής   
« ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου» 

ΤΕ 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

Από την υπογραφή 
της σύµβασης  και  για 

ένα χρόνο  
 

1 

ΑΔΑ: Ω3ΒΝΟΚΨΩ-ΩΞ3



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

  

 

Το οικονοµικό αντάλλαγµα για το παραπάνω έργο  και για τις τρεις  θέσεις ανέρχεται στο 
ποσό των 30.000€  όπως προσδιορίζεται στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302, από την 
υπογραφή της σύµβασης και για ένα χρόνο..  
 

 

Οι υποψήφιοι   πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης, που θα παραλαµβάνουν από τα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του  
(∆ιεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία  Βόλος. Τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448 
Email: info@kekpa.gr ) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία, , 
έως  18/10/2019  µε τα εξής δικαιολογητικά  
.  
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών 
ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  
απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων 
Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», που ακολουθεί την ανακοίνωση, 
δικαιολογητικά 
 

1.Ταυτότητα ή άλλο δηµόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 
ταυτότητας.   

2.Βασικό τίτλο σπουδών  στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός 

3.Άδεια άσκησης επαγγέλµατος  

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων 
τέκνων  

5.Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή 
γονέα ή τέκνου µονογονεικής οικογένειας όπως  περιγράφονται αναλυτικά στο 
«Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»  

6. Η επαγγελµατική εµπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά 
στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση. 
Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία α) Βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη 
δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται  το είδος και η χρονική διάρκεια 
της  εµπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο ∆ηµόσιο οι υποψήφιοι µπορούν να 
προσκοµίσουν βεβαίωση του δηµοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού 
φορέα)  και β) Για ελεύθερους επαγγελµατίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η 
υποβολή σχετικών συµβάσεων  ή  δελτίων παροχής υπηρεσιών.  Για την απόδειξη της 
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εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης 
Έργου (ΣΜΕ)». 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση που µπορούν να 
παραλάβουν από τα γραφεία της ∆ιοίκησης ή από το δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ 

(www.kekpa.gr) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο 
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Προύσσης 22-
26 µε Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραµµατεία υπόψιν κας  Λευκαδίτου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2421029908). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς 
το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας 
µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία 
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι, κατά 
νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η λήξη της προθεσµίας 
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  

 
Το πλήρες  κείµενο της ανακοίνωσης, το έντυπο της αίτησης και το παράρτηµα  ανακοίνωσης 
ΣΜΕ µπορούν οι υποψήφιοι να αναζητήσουν  στα γραφεία της υπηρεσίας µας  Προύσσης 22-
26 Ν. Ιωνία ή   στο δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ∆ΙΕΚ (www.kekpa.gr). 

 
 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτηµα 
ανακοινώσεων Συµβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» το οποίο περιλαµβάνει: i) 
οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε συνδυασµό 
µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια 
κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις· 
και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη 
διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο 
Παράρτηµα αυτό στην ιστοσελίδα της επιχείρησης kekpa.gr 

 
 

                                                                Η  Πρόεδρος  του ∆.Σ  της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ 
                 
       Αναστασία Μορφογιάννη 
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