
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αριστοτέλη με τον διακριτικό τίτλο 

<<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>> προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με φανερές και προφορικές 

προσφορές για την εκμίσθωση των παρακάτω Κ.Α.Π.Η της επιχείρησης: 

1. Κ.Α.Π.Η Ιερισσού  

2. Κ.Α.Π.Η Αρναίας 

3. Κ.Α.Π.Η Παλαιοχωρίου 

4. Κ.Α.Π.Η Νέων Ρόδων 

5. Κ.Α.Π.Η Μεγάλης Παναγίας 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της επιχείρησης στην Αρναία Χαλκιδικής (στο 

κτήριο του ΙΚΑ), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την Δευτέρα 4 Ιουλίου και ώρα 14:00. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα κατατίθεται 

σε  σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α <<Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ>>, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες μέχρι και δύο ώρες πριν ξεκινήσει η δημοπρασία. (μέχρι τις 4 Ιουλίου Και 

ώρα 12) 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για το κάθε Κ.Α.Π.Η ορίζεται: 

 Για το Κ.Α.Π.Η Ιερισσού τα 200€ μηνιαίως 

 Για το Κ.ΑΠ.Η Αρναίας τα 200€ μηνιαίως 

 Για το ΚΑΠΗ Νέων Ρόδων τα 150€ μηνιαίως 

 Για το Κ.Α.Π.Η Παλαιοχωρίου  τα 150€ μηνιαίως 

 Για το Κ.Α.Π.Η Μεγάλης Παναγίας τα 100€ μηνιαίως 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες 

και νομικά πρόσωπα 

Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

καταθέσει στα γραφεία της διοίκησης στην Αρναία Χαλκιδικής τα παρακάτω δικαιολογητικά 

για έλεγχο: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

2. Φωτοτυπία Ταυτότητας του φυσικού προσώπου και του εγγυητή αυτού 

3. Βεβαίωση οφειλής από: α) την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αριστοτέλη η  

     Οποία θα αφορά <<ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές από οιαδήποτε 

     Αιτία>> καθώς επίσης και β) από την << Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 

     Αριστοτέλη ότι δεν υπάρχει κάποια βεβαιωμένη οφειλή προς αυτήν>> 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου 

5. Φορολογική ενημερότητα 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

7. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα 

τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος 

δηλαδή: 

 Για το Κ.Α.Π.Η Ιερισσού τα 240€ 

 Για το Κ.Α.Π.Η Αρναίας τα 240€ 

 Για το Κ.Α.Π.Η Νέων Ρόδων 180€ 

 Για το Κ.Α.Π.Η Παλαιοχωρίου 180€ 

 Για το Κ.Α.Π.Η Μεγάλης Παναγίας 120€ 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου και του ίδιου και του εγγυητή αυτού, ότι έλαβαν 

γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα  

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην επιτροπή, μέχρι την έναρξη της 

διαδικασίας δημοπρασίας. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

στο τηλέφωνο 2372022988 και στο e-mail frontida@dimosaristoteli.gr 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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