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ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ                                                  Αρ. Πρωη.:  4025   

«ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-                               

ΦΡΟΝΣΙΔΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ»                 

ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΗ  
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ 

ΣΟΤ ΚΑΠΗ ΚΑΡΔΙΑ (Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/81 ηεύτος Α), Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

116/2006 ηεύτος Α), Π.Δ. 410/95) 

 

1. Σν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΚΔΝΣΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ-                                  

ΦΡΟΝΣΙΓΑ & ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΗ» πξνθεξύζζεη δεκνπξαζία κε 

πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό, κε θαλεξέο θαη πξνθνξηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπιηθείνπ, ζηεγαζκέλνπ εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο Κ.Α.Π.Η. ΚΑΡΓΙΑ. Η δηαθήξπμε ζα 

δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΝΠΓΓ ηνπιάρηζηνλ δέθα εκέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα 

ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθόιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ., 

Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο, ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Κ.Α.Π.Η. ηεο Γεκνηηθήο 

Κνηλόηεηαο Καξδίαο θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. Δπίζεο ζα δεκνζηεπζεί 

ζε κία εβδνκαδηαία εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΝΠΓΓ Θέξκεο. 

2. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηηο 29 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2017 ημέρα Σρίηη και ώρα 11:00 π.μ. 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο ζηα γξαθεία ηνπ Ν.Π.Γ.Γ, Πιαηεία Γεκαξρείνπ, Σξίινθνο. Η 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο, πνπ ζα γίλεη 

κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έγθξηζεο ηεο απόθαζεο από ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο 

- Θξάθεο γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη ζα ηζρύεη γηα (3) έηε 

από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Σν ειάρηζην όξην πξνζθνξάο, σο κεληαίν κίζζσκα, 

νξίδεηαη ζην πνζό ησλ είκοζι (40,00€) εσρώ, οι προζθορές ηων πλειοδοηών πρέπει να 

γίνονηαι ανά δέκα (10,00€) εσρώ ηοσλάτιζηον, απαγνξεπκέλεο κηθξόηεξεο πξνζθνξάο. 

Κάζε πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ πιεηνδόηε, ε δε ππνρξέσζε απηή κεηαβηβάδεηαη 

αιιεινδηαδόρσο από ηνλ πξώην ζηνπο επόκελνπο θαη επηβαξύλεη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδόηε.  

3. Δεν γίνονηαι δεκηοί ζηο διαγωνιζμό: 

 Όζνη απαζρνινύληαη ζην Γεκόζην ή ζε ΝΠΓΓ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο.  

 πληαμηνύρνη νπνηνδήπνηε ηακείνπ.  

4. Δικαιολογηηικά ζσμμεηοτής:  

 Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 όηη έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

απνδέρεηαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.  

 Αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ.  

 Βεβαίσζε από ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Θέξκεο πεξί κε ύπαξμεο 

βεβαησκέλσλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηώζεηο εθθξεκνδηθίαο θαη 

ηνπ δηαθαλνληζκνύ θαηαβνιήο απηώλ, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηνπ ηδίνπ 

θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ. 

 Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ ίδηνπ θαη ηνπ εγγπεηή ηνπ.  

 Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα ηνπ ίδηνπ.  

 Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 Απηόο πνπ ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκό άιινπ, νθείιεη λα ην δειώζεη ξεηά ζηελ 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δεκνπξαζίαο θαη κάιηζηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο δεκνπξαζίαο 

παξνπζηάδνληαο θαη ην λόκηκν ζπκβνιαηνγξαθηθό πιεξεμνύζην, αιιηώο ζεσξείηαη όηη 

κεηέρεη γηα δηθό ηνπ ινγαξηαζκό.  

 Δγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνπξαζία ή 

γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ πνζνύ 48,00 € (10% ηεο 

εηήζηαο πξώηεο πξνζθνξάο)  

Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνπο απνηπρόληεο κεηά ην ηέινο ηεο δεκνπξαζίαο.  

Ο ηειεπηαίνο πιεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα παξνπζηάζεη αμηόρξεν εγγπεηή ν νπνίνο ζα 

ππνγξάςεη καδί κε ηνλ πιεηνδόηε ηα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνύ κεηά ην ηέινο ηνπ. 

     Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζην  

ηει.:23923-30220  Αληίγξαθν ηεο Γηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο κέρξη θαη ηελ 

Παξαζθεπή 25/8/2017.                         

                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

ΠΑΥΑΛΗ ΑΝΑΓΝΧΣΟΤ  


