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Ε' , τι19 Γ.Γ.Δημδαlοζ ΠερlουαΙοζ & Eθvtκδv

Κληροδοτημοτωv τou Ynουργεiου ΟικοvoμtκΦv'

Σοq οnοαriλλοuμε θvο οvτiγροφο δlοκηρυξηq δlεvθργεlοq δημοΠροσiοζ μiαθωοηq

οκtvητοu γlο Tη αriγαoη Tηξ alεuΘυvoηg Aαrυvομiαq Πεtρolο . κol τωv

"u#.γoqδμεvωv 
υπηiεο,ωv αuτιlq Κοl σοξ nοροκαλοιiμε δnοlg εnιμελι1θεiτε γιο τηV

orο_ρ.'η"λ-"iou ο,οοi*iυοκd lαroτοnο'iηq υnηρεοiοq σοξ Κοl τηv τοrxoκδλληoη ουτηq οτο

κoτοαrημθ σοζ το oJγδi'ρo μixρι οslii/ιois αiμφωvο με Tlζ δrατlξεrq τοU ορθροU B

TοU N.313O/200: Τniρi-αrεγΞοεωg-ι.Y.u l(οl vο μοζ οnοστεiλετε το αnοδεικτικδ

τοlxοκδλληοηq,
Eπiοηg σοζ Yvωρiζουμε δτl αιiμφωvο με τθ δρθρο 10 τou N.313ο/2Ο03 οτηv

επrτjοnη'λo, 
'οo' 

ο,iviρfηοεl τηv δημοnpοoiο,' θο nοροαrεi κcll o εκnρδαωnοξ τηζ

υnηbεοiοq σοζ σοV μθλοq i1 ο vομlμοg οvοnληρωτηq του'
Ο κ. λημoρxoq nεlρ'ο,b. nροq τοv οnοiο κolvοnοlεiταt το nορδv ιlγγραφο μoζi με το

οr'iγροφο iηq'δlοκηοUξηg,' ποροκολεiτοr δnωq εnιμεληθεi Ylo τηv τοrxοκδλληοη ουτilζ
λo'λημoρx,λ*ο *oioo.ilμo Τo ορYδτερo θωq 09/11l2οt8 κοl Vο οnοαrολεi σrηv

υnηρεοiο μοζ Το οnοδεlκτtκο τοtyoκολληοηq.

AΠοΣΤοΛH ME FAΧ

ΠPΟΣ; 1) Δlευθυvοη Ααrυvομiοq Πειροιδ
Fax: 210 4633314

2) Δημo Πειροrθ
Fax: 21Ο 4194288
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hΞ JιΩ Ξ Fl Σ A κ I N H Tο Y

. o Προiαrdμεvοg τηζ Κτημοτικηq Ynηρεοiαq.Πεlροιθ - N{οωv κοr Δυτlκηζ Αττlκr,;q δtοκηρυοοεl
δτt θο δtθvεργηθεi μεlοδοirκη.δημοπροoiα, αυμφωvα με τlξ δlοτθξεlq rοl'rν. jijοzzg_g-:oο:
(ΦEΚ 76lτΑ'), dιψζ τροnοnοtηθηκε κοΙ lοx0ει Ylcl τη μlαεωοη ο*,rη'οu κατο,ιrηlo, γlο Tη
αrθγοαη τηq Δlε0θuvοη.g Αατuvομiοg Πεlpolδ *αl τωv'αυαrεγοqδμε";; i;η;;οlιbv ουτηζουμφωvο μE τοUq nορoκθτω οροuq;
1' Το nροoφερδμεvο .οκivητο nρθnεl vο δlοθθτεl χιbρουζ ο.Uvολ|κηζ μlκτi1g επlφοvεlοgΞ.588rοo τ.μ, (εξοιροuμθvωv τωv yιbριυv κλlμοκοαrοοiωv, οvελκυcrrηρ*u,-n,ιΞilακο,ηωv κοlκοlvoxρi1αrωv δlοδρομωv) δηλοδη αυvολικi1 ωφθλlμη εr,φ'θr.,ο 2-E7ο,οo τ'μ ητοr: ωφθλl1rηεnlφδvεlο u.45o/οo τ.μ., στηv οnοiο αυμnεριλομβοvοvΤοl Yροφεlακoi fωjo,, 

-xιbροl 
κρdτηoηqκοl xΦροl nολλοnλιbv 1ρilαεωv, ωφελrμη επlφ,δvεlο αnοθηκευτ,κδ, i;'il;"+Ξorοο Τ.μ.,οι

onοiοl δυvατοl vο εivοlr<α υnδγεlοl, ΠλεοV εnrφivεlοq λοrnΦv ροηοητlκΦv'x1bρ*u (*ouζlvθκιο,
wc, διδδρομοι κλn) 718,οo τ.μ' ΕnlnλEov οnαlτεiτοl xδρoq αrεγiot,ltvoc η- μη 

'φ, 
δοov ουτδεΙvοr εφικτο Ytο αrοθμευαη εvdg (1) λεωφορεiου, τριοvτc, εrοc (31) Tουλ(rΧlστov UΠηρεοlοκιδvοxημδτωv κοl διbδεκο (12) μοτοοrκλεrΦv.

EπΙαηq θο nρθnεl vο πληροi ολεq τlq noο.{noθθοεlg κοτολληλδτητοg οΠο οΠοψη φωTlσμoU,οερlαμοΦ, μcαωv ακlααηζ, θAρμοvοηg, ψ0ξηc / κλtμοτtoμοU, σUμφωvο ι.]ε τουg rαxθοvτεgκονοvlαμουq.

Ξ. Tο οκlvητο θο nρiπεl vο βρiακεταl σTοv Πεlροtd.

i:^..'Ji _"-jy]lτ-ο_μΙoρεΙ 
vο.εivοl οΠοΠεροτωμfνο, ημlτελd,q η uπο οvθγερoη κοl VQ nοροδοθεlετοιμο γlο xρηαη Ti-qημ._6.ι:_'_o.γ!u ημlτελη, εvτδg οκτομ{vοu 'ο δε'unδ οvtγεροη ειrrΦqδεκοnεrrομηvoυ οnδ. Tηζ UΠογρqφηζ τηζ αxεrlκηq ουμ'βqαηc.4' 'oαοt εnιθuμοιlv vο λδβουv μθροq ,οrη οημοπροωd θο nρεnεl vο κοτοθθαοUV στηvEnlτροπη Στθγοαηq noυ αυvεδρlοζεr δημοα,οl οi'Ιοrδr { εlδ,κθq-nρoq λ"'i'-n-ληρεξοOαοqθγγροφη nροαφορο, αrηv οnοiο vο'nερrγραφοιrrοι λεniοr.ωc οl xδροl, η επtφdvεlο, η θθαηκοt το λοlnο Χορακτηρlστtκd τoυ oκlvητου nου προαφdρouu *obλq ;;i;; ξη+;μΙ'io μlοοωμο.Στηv προαφορδ nρ*nεl vο επlαυvοnτοVτοl:

α) Aιrι'iγροφο τηζ οικοδομlκf|ζ δδεlοq του οκιvηΤου με yρi1αη οvτiαrοtγη τωv ζητοθμεvωvxΦρωv θεωρημθvο, ουvοδευομεvο οπδ αvτiαrοl;ο no,ι.oοdir*ο αxθδto θεωρημdvο (nροαφοτηΘειilρηαη) οπδ τηv αρμδδrο nολεοδομlκη ο'ρxη κ'αr o. n.jinir"η μη Οnορξηg ουτqυ βεβοiιυαητηq ορμοδlοq ορχ/lζ (Πολεοδομiοq η Δημoυi γlo 'η, ,ομ,μοτητλ Tηζ κοτοσκευηζ του κτlρiου κοtυnευθυvη δηλωοη nολιτικoO μηxδulκο, Ylo τη αrdτlκη'ελορ*ε, ουτοθ κσl tο ωφtλlμο φορτΙο,nοu μnορεl vο οvολδβεl.
β) Yπε0θuvη δηλωοη του N.1599/19s6 (ΦEtζ 75lΑ) αrηv οnοiο vο δηλιbvετοl οπ6 τοvnροοφtροrrrο τo δrκοiωμο γΙο. τηv εκμΙοθωoη ,oυ d*,uηior. Στη δημοπροαiο δtκοloυvτοl vουποβθλλουv nρoαφορtg οt κυρlοl ,ω, οκlvητωv κοl ji 

-δ.οxo, 
αuτιi:v δυvομεl ουμβοαηq1ρημοτοδοτlκηq μlοθωοηq .(leesing), εφοοοv ,μοζi με τηv nρoα_φορο 

'orq 
-I}orκομiσοUV

εγγροφη ouvοΙvεαη τ9γ-5γηiου του-οκιvητου, ουμφλuΞ_μ'.,i δlοτοηεlq Τηζ ΠοραYρδφου 1 του0ρθρου 3 του N. 313Ο/20ο3, no, nροα.€θηκον ,: * δ δitq.]i τηζ Πclρ.t του 0ρθρου 166 τουΝ' 4a99/2ο12(A'25Ο)' H θγγροφη αuvοivεαη 'οo unoρol-iio, 
'q υnευθυvη δηλωαη τουΝ'1599/1986 (A'75),. αrηv οnοiο. θο δηλδvεro, η "ruoirioη''o, κυρiου τou οκivητοU σΤrlvυn6ψη μΙαθωαη κοl θτl θο πρoοiλθ., γiο rt1ν 

-σU'UΠοYροφη 
τηq μlοθωrηc,-,;"δ.ii κοt οτl αεnερΙnτωοη κοτογYελiοg.τηg οuμβοοηq iρημαi_οοο"iηi'μ"dronc θο uπεlοθλθεl ωζ εκμισθωτηgαrη α*μβoοη μΕ Το δημοοlο Ylσ TηV υπδλοinη δldρκεrο 

"-riti λ τοuq iδιουg δρουq.γ) Εyγυητlκr1 επlαro,ιr'1 Tρδnεζοg η γρομμοiro ;ο, i"μui;j h-αρο.κο'οεηκΦv κοl Δοvεiωv γlοnοoο ioο με Tο δfκοτο-(1/1Ο) τoυ ζητουμ.ro, .'ηJou J,ωδμ"*i ;c irrοiirη δτl θοnροαtλθουv γtο τη οiwσξη Tηq οxετικηq α0μbοοηq.μl"dλ"ηc-1liro o. nρbοεδμιo nou οo το1θεiκοt θο ποροδΦαουv τo μiαθιo Ylα Χρηση αrο aημ'lbrο, ;;; ?o'oo,ooξ_;;;;;Χ;;" nοu θοορtoθεl απ6 τη αxετlκr1 οnοφοοη εγκρlαηq τ(υv Πρ6κτtκιbv τηg δημlοnροoiοq.

ΑNΑPTHTEΑ ΣTο ΔΙAΔΙΚTΥο
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δ) Eιδlκδ nληρεξoUαιο εφοαov η nροαφορδ κοτοτiθεrοl οnο nροαιυnο lλλο οnδ τοv lδloκτητη
τοU οκlvητοU.

Eφοοov η olκοδΟμll(r\ οδεlο nου κοτοτiθετοl αvqφθρξΤgl σE Χpηση θλλη οnd τηv ζητοΦμεVη σΤηV
περΙnτωαη (ο) Tηξ nορογρΦφου ουτi1g θα πρdπεl οι nροαφiροvrεq vα κοτοθAαουv
αυμnληρωματικfl υnεΟθυvη δi|λωοη του Ν.1599/1986 με Tηv οποlο vο δηλΦvcΓοl η υnοxρiωοη
τaυζ Yιο tκδοoη οικoδομικηg οδεlοg ολλογηq Tηζ Χρησηζ του οκlv{τou τοUξ, αθμφωvα με Τlζ
διοτdξεlq του ορθρου 27 πορ' 4 του προοvοφερδμεvοu vδμου, nοu θο προoκομιοθεi μixρl τηv
πορολοβ{ τoυ οκlvητου,
H εYγυητικη εnlαrολi| εnιαrρθφετοt αrο μεv τελευτοΙο μειοδοτη μετδ τηv υnογροφ{ τoU
nρωτοκδλλου nορολοβi1q τoυ οκlvt'1Tθυ/ στοUq δε υnδλοlnoυξ μετθΧoιrrεq μετο τηv θγκρlοη τωv
nροrrtκΦv τηq δημοnροoΙοζ'
Anδ τηv υποxρθωoη υnοβολflg τηq εγγ0ηοηζ τηξ nερiπτωοηq (γ) τηq nοραγρdφοU οUτηζ
οπολλdοαοιποl το N.Π.Δ,Δ, κοι οt οργοvlομοΙ Tοnlκηζ Αυτοδlοiκηοηq ο' κοt β' βοθμου.
Av αrηv δημοnραοiο λ6βοuv μθρoq ol lδlοκτητεq του οκlvflτou, σTο οnοlο t'1δη αrεγθζετοl η
Ynηρεo[ο, εnιτρθπεrοl η υnοβoλη οnο μθρουζ Tουζ τηζ οΠοlτο0μεvηq εγγυητικ{q εnlατ"'ολ{q μθxρl
τηv θγγροφη οΠοδοχn τωv δρωv TοU ΠρgΚΤlκοιi κοτολληλoτηταζ τllζ εnδμεvηξ nορογροφοu.
5. οι δlογωvlζομεvοl τωV οποΙοlv το οκΙvητα θο κριθοι]v κοτθλληλο με Tο προκrlκο
κοτολληλοτηTοq -Γηξ Eπlτροnr\g Στθγααηζ, που ουιrrαοοετοl μεrδ οn6 δlεviργεlο ουτοψiοg α' ουτ6,
οφεiλουv οφο0 onοδε1θο0v εγγροφωq τοug δρουg TοU nροκT|κο0, ατo οnοlo υnοδεtκvυovτοl οt
εργοοlεq (εntακευfζ - δlορρυθμiοειq) nου τUΧ(5v οnοlτοUvτοl vο λθβουv μθροq αε nροφορlκη
μεrοδοτlκi1 δημοnροοlο εvζbnlοv Tηξ EΠlTροΠl)g nου αυvεδρtθζεt δημδαο σε ημερoμηνΙο nου θο
ορroθεl με τo Πlo nθvω nρθκτlκδ. Γιο vο γΙvει δεκτη η nροφορlκη μεlοδοτικη προοφοpθ κοTθ τηV
εv λδγω ουvεδρiοαη τηq Enπρoπηq nρθπει vο Eivοt κοτδτερη τουλδxrαrοv κοτd nοαοαrδ τρlο τοtζ
εκοτδ (3οlo) τηq xομηλοτερηq θγγροφηq Προσφoρδq, δlοφορετικθ κρivεrοl οnαροδεκτη, tYε το
noαοαrδ ουτδ εξοκολoυθεi η μεtoδοοiο μθΧρr τηv κοτοκυρωοη. Κδθε nρoφορlκl'1 nροοφορδ εivοr
δεoμευτικ/1 μεΧρl τηv ορlαrrκη κοτοκυρωαη αrοv τελευτοiο μεlοδοτη. Av δεv γivουv κοτο τηv iδlο
συvεsρiqgη vfεg nροαφoρθq, ωq μiαθωμο ΠοU εΠΙTειJΧθηκε θεωρεiταl το ζητouμεvo με τη
μlκρδτερη *Yγροφη nροαφορd ΚΟl σε nερinτωαη nεριοqοτfρωv igωv γροπτιi.lv προοφοριilv ωg
μiοθωμο nου εntτευxθηκε θεωρεiτοl ουτο ΠοU οvΤlστοIxεi αrο οκivητo nου θο εntλεγεl τελtκδ οnl
τηv Enιτροn{ Στtγοαηg,
6. ol διαγωvιζΦμεvοl *1ουv δtκοΙωμο υnοβοληq εvαrοοεωv οθμφωvο με ΤoUζ ορουg Κcll Tlζ
προθεομiεq του dρθρoυ 13 τοU Ν.313a/20ο3.
7 ' o μεlοδδτηq ΠοU θο οvοδεlxθεi με τηv οnοφαoη θγκρrαηq Tωv Πρακτlκιbv δημοnρααiαζ
οφεiλεl vο nροofλθεt, μθοο-αrηv nρoΘεομiο noυ θο ορlοθεi στηv avοκοivωαη τηq nιο πdvω
οπθφοαηζ οnο τηv Κτημοτlκ{ ΥnηρεαΙο Πεtρalθ - Nf'1αωv κοl Δυτlκηq Aττlκηq, Yla Τηv κοτθρτlαη
τηq οι)μβοαηq. Σε περinΤωση μη nροαθλευοηg του οvοδεlxθεvτοg μεlοδοτη μΕαο αrηv oρrομtvη
nροθεαμ[ο γlο τηv υnογροφη τηq αυμβοοηq μlαθωοηq, τδτε με αnδφοαη του ορμδδlου Συvτοvlαrη
Αnοκειrrρωμθvηg ΔlοiκησΠζ, Φ μειοδδτηq κηρ0αοετοl tκnτφ1φg κοl η εYγ0ηση σUμμεTοΧηζ Tου
κοτοninτει unθρ του Δημοαioυ ωq δημδαο εgοδο. Mε τηv iδlο οnδφοοη δivετοl εvτολη αrηv
ορμοδlο Kτημοτtκr| Ynηρεοiο vο εnοvαληφθεi η δημoπροοiο, crrηv οnoiο δεv μnορεi vο σUμμεTtXεl
ο μεlοδθτηg noυ κηρ0xθηκε AκnTωτοζ.
8. o εκμrgθμaiq dxει υποxρθωoη με Τηv θvορξη τηg μiαθωαηg, δπιυg οvαφεpεrοr urη ουμβοαη,
vο nοροδιirαεl το μiΦlο σΓη Χρηση τοu Δημοοiοu κοτδλληλo κοt oυμφωVο nρoξ τουq θρουq τηi
διοκηρυξηg, τηg οnοφοοηξ tγκρlσηq κοl τηζ οθμβοαηq τηq μioθωoηq. ΔlaφoρEΤlιζο η μiοθωoη
λ0ετοr με onδφοαη του ορμθδlοU ΣUvτοvtαrη AΠoκEvτρωμθvηg Δroiκησηq κοl κοτοninτεl η εγγυηαη
nοu t1εl κοτοτεθεΙ unθρ του Δημοαiου. Το Δημδαο nροβοlvεl αε vθο μ|oθωoη xωρlg δημοn'ροbiο
κοl ο μεloδοτηq υπο1ρειi:vεTcll σε αnοζημΙωαη του Δr1μοοiοU Ylο τη μη nροαηκουoο ποροδοοi1 του
μlοθioυ, iοη με το 1/10 του μηvlοiου μlοθι,i:.μοτοξ τηζ αυμβοοηg γlο κdθε ημiρo κοθυαriρηoηq
μθyρl τη ορlαrtκη αriγοαη τηg Υnηρεolοq oε θλλο οκΙvητο, ΠοU βεβδldlvετοr ωg οημ6αο tαοδο' κοi
εlοnροτrετοl ουμφωvο με Tlξ δlοτδξεlq τoυ Κιbδlκο Eiαnροξηq ΔημoοΙωv εαδbωv. H υnοxρiωοη
οnοζημiωαηq του 1/10 του μηvtοΙου μlαθΦμοτοq τηζ nροηγουμεvηξ nορογρθφου εnθρxεrοl Κοl οv
δuY nοροδοθεl εμnρδθεομο το μiοθιο, oι αυvinεlεq τηq μη εμπροθεαμηq nορ6'δοαηζ δεV
εnθρxοιrrα. αε. περlnτdοεlq κοθυαrεp{οεωv που οφεiλοVτol σε unο,riorηro' τοu aημοαiου η oε
οVωτEρo βiο { οε τuxοΙο YεYοvδζ. Σε ουτθq τιg περlπτΦοεlq μπορεi vα εκδοeεi ο'noφorη -ου
ορμδδloυ Συvτοvlcπη Αποκεvτρωμθvηq Δlοiκησηζ Ylο .τηv nοροτοση Tου xρδvου nο'ρdοοοηq,
υαrερο οnθ εtαηγηοη τηq Enιτροnηq Στiγoοηζ, oτΠv οnοiα οιτιoλογεiτοiαvολυiiκα η οvογ*ο,δ'ηrδ
κοl ol λlYοl nορdτοαηζ τηg nροθεαμΙαg πo.ρθδοσηq.ΤοU μιοθιομivου οκlvητoυ' rιο τηv nοροrοi:η
τoυ μιΦωμθvου οκlvi1του οnl το Δημδοlφ η τηv οnοδοοη ουτο* στοV εκμlσθωτη μετο τη lδεη .ηi
μioθωαηg αυvrοοαετοl πραrτδκολλo, ο0μφωvο με τd οvοφEρδμεvο στηv Πορ, 3 του θρθρou 17 τoυ
N.3 1 3οl2οο3.
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9. o εκμlαθωτηq εivοr υnoxρεωμθvοq κοτδ τηv δrδρκεlcl τηξ μiαθωαηg vο πρoβοivεl στlζ
αvογκοiεg εnloκευtg φθορΦv κοι βλoβιi:v, nου οφεiλοvΤοι στη αυvηθlαμεvη Χρiση τoυ μlοθlου,
μθαο αrηv nρoθεuμiο nφψ τigoεrοι οnο τη αrεγοζομεvη Ynηρεαlο' Σε nερΙnτωαι1 ορvηαειilg του η
μι1 εκτiλεαηζ Tωv εΠlσι(ε(JΦv μθoο crrηv τθΧθεlσο nροθεομiο, το Δημδolο ixεl το εκλεκτlκδ
δrκοiωμο vο nροβεi:

α) Σε μοvομερi1 κοτοYγελiο Tηq μΙσθωσηζ ι(αl αrη ουvtχεlο οε μlοθωση με δη!οπροοiο η οn'
εuθεiοq dλλου ακιvητου οε βδροq τoυ rδlοκτητη τοU μtοθωμεvου οΚtvητοι;, ο0μφωvο με το
nρoβλεnδμεvο στηv nοραγροφο ε τηq δtοκfiρυξηg.
β) Στηv εκτiλεαη ολων τωv οnοtτουμεvωv εργοοrιbv εntακευr'1g του οκrvQτoυ, oε βοροq του
ιδlοκrl'1τη, nοροκροτΦιrrοζ Tη σΧετlκι] δαndvη οnθ το μlοθιilμοτο τoυ οκlvi1του, Φnιυq οuτιi η
δοnlvη προκΦπτεl οnδ αxετtκη TεΧVlιrη θκθεαη _ βεβοiωοη τεxvrκηq υπηρεοiοg του Δημοαiου.
γ) ΣTη δlοκοnl1 κοτοβοληζ τωv μlαθωμθτωv του οκtvητοu μθxρl τηv εκτθλεoη τωv εργαοlriv
επlακευ/1g onθ τοv εκμιαθωτη.
Tο ΔημΦαο δεv οφεΙλεt κομiο οnοζημiωoη σΤοV εκμlσθωτη γIο φθορθq του οκlvητou ΠοU
οφεiλοιrrοl αrη αυvηθlαμtvη xρηοη τoU, σε κοκ/1 κοταακευη του η αrηv πολοlδτητο ουτoυ η οε
τυΧοiο γεγονδq.
10. (l) Το Δημοαlο μnορεΙ vο nροβεi οε λUoη τηg μiαθωοηζ Πρlv οnδ τη οuμβοτtκ{ ληξη τηg
χωρΙζ υnοΧρθωαη οnοζημΙωoηζ τοu εκμlοθωτη εφδοοv:
α' Mε:τοαrεγοοθεl η αrεγοαμθvη Yπηρεαiο οε οκivητο ιδlοκτηαiοq του,
β. Ποροxωρηθεi αrη αrεγοαμivη υnηρεoΙα η δωρεθv Χριiση ολλου κατολληλοu οκlv(τοu γlο
xρovικΦ δlοαrημο τουλδΧtαrο iαο με το υnδλοlnο τηq μiαθωαηq.
γ. Κοτοργηθεl η αrεγοομiνη υnηρεαiο { υnοxθεl αε δλλη υnηρεαiο.
δ, Mετοβληθεi η οργοvlκrj οivθεοη Τηζ UΠηρεσiοg κατο τηv δtορκειο τηq μioθωαηg κοτδ τρδnο
τθτolο ΠοU το μlαθωμivο οκivητο vο μην καλυnτεl Tlζ σΓεγοστlκiq τηg οvδγκεg.
ε. Mετοβληθεi η θδρο τηζ στεγοσμfvηg unηρεοitq .

ατ. 'Exεt ΠρclYl.lοτοnοlηθεi η μiοθωοη γlο τηv κολυψη crrεγοαιlκδv οvογκδv του ορμδδtου
Συιrrοvιαrη ΑnοκεvτρωμΑvηg Δlοiκησηζ κcll Πρlv τη λrjξη τηq θητεiοg του οnολλογεi οnο το
κoθ/1κοvτο TΘU μξ οnδφοαη τoυ YnoυρYου Εοωτερrκδv(a325l15 ορθ.28 & 2Bo, φεκ 25Οl17),
ζ. Μετοαrεγοαθεi η αrεγοομθvη υnηρεαiο γlcΙ ToUζ λδγουq nου οvοφiροιrrοl σTηv πορογροφo 3,
η οnοΙο nροαr€θηκε αrο θρθρο 3 τοU N, 313ο/Ζ003 με τηV πορdγραφο 6o τοU clρθρου 42 τoυ
N,4ο2412ο11.

Σε ολεq τlg nοροποvω nερtnτιλαεlζ εκδiδεrοt οnδ τοv ορμδδrο Συvτovtαr{ Αnοκεvτρωμdvηq
Δlοiκηαηg οn6φοαη nρδωρηq λθοηq τηq μioθωαηq υαrερο αnδ γvωμοδοτηοη τηq ελlτροπηq
Στθγοαηg, η οnοΙο.σU\ΓΓασσεταl με βδοεl το α1εrlκδ *γγροφο οiτημο Tηq στεYθσμivηq υnηρεαiοq
κοl α0μφωvη YvοJμη τηq προΙrrομfvηq ορΧriζ, H οnοφoαη nρδωρηg λυαηg τηg μioθωαηq
κοlvοnοιεiτοl με μθρtμvο τηζ'αρμοδrοq Κτημοτlκi1g Yπηρεαiοq αrov εκμlαθωτη του οκlvητου κοi
εnlφAρει το οnοτελEoμοτο τη9 τρlδvτο (3Ο) τουλδxlαrov ημθρεg μετθ τηV KοlvοΠaiηαη τηq, Aπο
τηv ημερομηvΙο αυτη nουεr κδθε υnοxρθωαη του Δt1μοαiου γιο κοτοβολη μlοθωμοτωv.

(ll) Tο δημθolο εniαηg μnορεΙ μετο τηv nοροδο εvοq θτουq οπδ τηv θvορξη τηq αυμβοαηg vο
κοτογγεiλεl τη μiοθωαη xωρΙg νο ουιrrρθyουv οl nροιjnοθθοειq τωv ωζ evω' περinτιi:οiωv
ο,β,γ,δ,ε,σΓ κοl ζτηq UΠοΠορογραφου (i)'
Στηv περinτωoη αυτ{ η απ6φοοη. λυοηg τηg μiαθωοηq εκδiδεrοl οnδ το Γεvlκδ Γρομμοτtο
Δημοοrοq ΠεριουoΙοg τοU. YΠοUρYεioυ Olκοvομtκιbv, 0ατερο οno γvωμoδοτηοη τηq εnlτροnηq
αrtγοoηq, η - 

οποΙο ourrriοoετοl με βdαη το ο1εrtκο οΙτημο Tηq στεγοσμεvηg υnηρεοiοg κοi
oυμφωvη Yvωμη τηg nροTατομtvηq ορxηq κοl εnlφθρεl το οnοτελ*αμοτδ τηg μετδ'iη ndρoοο τρrιilv
(3) μηvΦv οnd τη γvωαrοnοiηση Τηζ εrοv εκμtαθωτr|. Στηv nερinτοlαη ouτη το οημοbιo οφ.Ιlε,
σrοv εκμlσθωτι'1 ωg οnοζημiωαη πoαδ Ιαο με θvο (1) μηvlοiο μiσθωμο, aΠωζ οUΤο Εxεi διομορφωθεi
κoτα το xρδvο κοταγγελΙοg τηg μΙοθωαηg.

11.. Με οnδφοαη τοu ορμδδlou ΣUvτοvlατ$ Anοκειrrρωμθvηζ Δlοiκηαηq, nου εκδiδετοI υαrεροοπο γvωμοδοτηοη τQ! Enlτροπr\q Στθγοοηq, εnπρθnετοl η εγκo'α#oοη ολληg aημδαοq
Yπηρεοiοq. αro μtοθωμεvο οκivητo οlrri ουτηq Ylο. Tηv οnοiο tγlvi η μiοθωοη, οκ6μη *o', ou oδροg ουτοq δεv nερlλομβδvετοl αrη οθμροαη μiαθωοηq, κοθΦq *bj η ουαr.γooη ΔημοοiωvYπηρεοtιilv αrο lδιο. οκΙvητ-ο. Στlg περtnτιirοεlg ουτεg o lο,οr.ητηζ -o, o*,ui.oυ' δεv δlκοloυτοt
κομΙο οnoζημiωαη fl nροοθεrο μioθωμο. Σε καμiο δμωg nερinτωση To Δημδαlο δεv μnορεi vο
1ρηotμοnοιl1οεl το 

- μlαθωμt'vo οκΙvητο γιο . αrροτωvιομο Xωρiq nρδηγoυμεvη ' 
ΑγYροφη

ouγκοτθθεoη τοU lδιοκτ{τη του οκlvητου εκτοq οv nρlκεlτοl''γiο'αrtγοαi nρoorn,*'o'υ 
'ηqEλληvικηζ Aπ'uvομiοg.

72' H nληρωμi1 του.μιoθΦμοτοq ορxiζεr οπο τηv ημερομηviο εγκοτοαrοαηζ τηζ υnηρεαiοg αrο
μiαθtο, nου αποδεlκvθδ-rοl οnδ το nρωτοκολλο πορολοβηζ τοU οκlvητο, -o, oλ1oμθλλετοt οvοτρiμηvο κοl σΤο τtλοζ κοθε τρlμηvΙοq. Tο μiοθωμο υnοκειτοr αε' κρατηoε,ζ ;;, τεlη nουκοθορΙζοιrrοl αnΦ τlg lαx0οuοεg διοτθξειq κοi επr$ορυvauv Tov εκμlαθωiη. il μiοοωαη οεv
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εnηρεοζεΓο] οnθ εvδεxομεvη μετοβολη αrο nρΦoωnο του-εκμlαθωτ{ κοt αυvεxIζετοt μετο vθο

,*uioorτA του ακlvι'|του. το μlοθιbμοτο κοτοβθλλovτθl οπο το Δημοoιο αrο vθο εκμlοθωτη μοvο

μiiο 'η, 
'κο,vοnοiηoη σrη crrεγοζlμεvη υnηρεαiο κοr στηV ορμdδrο Κτημοτlκl1 Ynηρεαiα τωv

λnοροΙτητωv εγγροφιυv nlαrοnοIηαηq τηq μετοβολ.ηq,
i j. 

- 
i;;"ηρd λvομiοοωοη δεv δnlτρinεrοl' H xρfιαη οn6 το Δημδαο του μιοΘωμθvου οκlvι1του

"iρo 
Ξnο τ'δ iροuo ληξηq Tηq μΙσθ(0σηξ, θεtυρεiτοl ωζ σ|(i)Πηρη nοροτοοη τηg μiοθωαηg. Γlο τη

iδh"" δυ'η"*ο-οβθlλiiοr 
''μiοθωμο iοο μE οuτ6 τηg μiαθωαηg ΠοU θληξε, το οnοΙο

ΞiJnρo"oρμδζ.'o, buμφ'ro με Tο'nροβλεnδμεvο στη οuμβοαη, Enlτρiπετοl η. οnο πλευροg

λημ'";L;-μο*μlρηq'nοροτοδη τηq μiοθrαηξ γlo xροvrκδ δlθαrημα μθΧρι τμicl (3) Aτη ι'lε

onoφοαη του ορμoδιου ευvτοviοτ{ Anoκεvτρωμθvηq Δtοiκηοηq, uαrερο οπο οxεrlκη

γvωμoδοτηοη τηq ορμδδlοq Enιτροnηζ ΣτθYοοη_ζ, l-l οnoφοοη οUτ/l Κolvοnοlεiτοl οnl τηv ορμδδtο

Κ;ηJ*;fl Vnηρiαiο cποv εκμlαΘωτη εvαv τοuλο;lαιοv μ{νο nρtv αnδ τηv ημερομηviα ληξηc τηc

μ;rδroηc, οφ;ι) ομωq nρoηγηθεi η δlεvtργεtο δ0ο τουλοΧιαrοv δημοπροοlωv Ylο μiΦωoη ολλοu

bκlvl'tτοu, οι οποiεq οnEβηαοv δγοvεζ li οοUμφορεq.
i;. 'ο εκμrαοωτξξ του μloθωμεvoυ oκtvητoυ. θxεl. υπo1ρtφση Vd nροβεl με δοnδvεg τοU στηv

εκτiλεαη iωv εργδαΦv εγκοτδαrοoηq nοροxιilv ηλεκτρtκοU ρεUμοΤοζ, vερου κοι τrlλεφωvlκιi:v

γρομμΦv αr)μφωvο μE Τιq UnοδεΙξεlg τηq nροξ ατθγαα'η υnηρεαiοζ Κοl oτη αυvδεαη αυτΦv με το

i,λiα'ο,xo EIλuο τηc nοlηc, Mθνο μεrο τηv εγκοτδσΤοση οnο nλευροq εκμlαθωτη τωv

οποροiτηiωv μεrρητΦv ρεUμοτοζ κοl vεροu το Δημδοιο μnορεi vο οvολdβεt τηv nληρο:μ11 τωv

οοnbvΦv κατοvθλωαηg ηλεκτρtκoυ ρευμοτoq κοl νερo0 Πoυ οw.lστοlΧouv σTοUξ ιtloθωμθvουξ
1ιilρουg. Eδv οl μιαθοθμεvοl οΓtο το ΔημΦοο xΦροl βορυvοvTcll με κοrvδxρηαrεg δοnοvεζ, το

λημδοril υnοxρεουτοl στηv κοτοβολη τηg οvολoγiαq κοιvoxρi1αTιι]v μE βδοη tοv lοxυοvτο nivοκο
κοiοvομΛq κδivοxρηαrωv δqnονd:ν με εξεiρεοη τIg δοnδvεq ουvτiρηαηζ τωv εγl(Οτcrαrδοεωv τοu
οκιvητου (uδρουλlκl1g, ηλεκτρlκt'1ζ, θθρμοvσηζ- ψθξηq, οvελκυαrηρωv) nοu βορθvοUv Tοv

εκμιαθωτt'1 του οκιvητου,
rs. ιl διθρκεlφ τηg μiαθtοoηg εΙvαt δωδεκα (12) θτη κοl ορΧiζει οnο τηv ημερομηviο υΠογροφηζ
τοU ΠρωTοκδλλου παρολοβηq του οκιvητου οπο το ΔημδoIο.
16' λνΦτοτο ορlο μηvlοiου μrοθιilμοτog ορiζεrοl το nοαΦ τωv εiκoοl πir,πε 1ιλlασωv εuριil
(25-ooο€). Tο μIαθωμα nου τελtκο θο προκυψεl οπ6 τη δημοnροοiο, θο nορομεivεl crrοθερο γlο
μrο τρrετiο κοt θq οvοΠροσορμδζετοl ετηαiωg οnδ τηv θvορξη του τθτορτου θτουq τηq μtiαθοlαηg
κοτο ΠοσοσTd Ιαο με τη μεrοβολη ΤοU δεirrη τlμιJ:v κοτοvολωτη τoU nροηγo0μεvου
δωδεκομflvου, δnωζ ουτη (η μεταβολη) υnολογiζετοt οnδ την Eλληvlκι'l Στοτιατlκfl Αρxη (EΛ.

ΣΤAΤ,).
17. F{ δημοnροοiο θο δrεξαΧθεi αrlζ 2E του μηvoζ Nοεμβpiου τoυ *rουg 201θ, ημiρο Tετδρτη
κοt ιilρο οnδ τlg 11;ΟΟ π,μ. iωq τlg 12:0Ο μ. σrο γροφεlα τηq Κτημοτικr'|ζ Ynηρεolαq Πεtροlθ -
Νηαωv Κο| ΔUτtκηζ Ατrtκ{g, εnl τηg οδοΦ Νrκtiτο 15 _ θ"ξ oροφοq - σTοv Πεtραlο.
18. Tο tξοδα δημοαiευοηq τηq δlοκηρυξηg βορ0vοUv τov TελεUτοΙο μεtοδδτη ΠoU θd οναδεlxθεl

με τηV οnδφοαη θγκριοηq τωv ΠρσκTiκΦv τηq δημoπροοiοg.
19. Στο nροοvοφερομεvο οκivητο θο πρtnεl:

Νο τηρεiται ο κοvovιομοq ΠUροΠροστοolοq κοl vο κοτοτεθεJ, οnδ nλευρθg εκμιαθωτi1,
ΠlστοΠolητll(ο πυpοoφdλεldq τηζ ορμdδtοq Πυροoβεαrlκhg Yπηρεοiοζ. μεχρ| τηv nαρολοβt'; του
οκlvητφψ.
Νο nορθyoιrrοt οl nροβλεπομενεξ διευκoλυvoεlq γlο A,M.E.n β6οεl τοu Ν.2831/2ο0o,
Nα δηλωΘεl με υnευθυvη δηλωοη του Ν.1599/1986, ε*v το κτiρlο θxεl υnοαrεi βλαβεg oεlομου
i1 nυρκογl6q κοl σε κατοφατlκη περiπτωοη, vθ Προσκaμlοθεi- μεxρl τηV Πορολοβη τoυ
οκtv/1του- η εγκεκρlμθvη α1ετlκη οδε|a επloκεu{g, μετο τηv εκτtλεαη TωV εργοotιi-lv,
θεωρημθvη οnδ ορμδδrο Γροφεiο Αnοκοτdαrοoηg Σειoμοnληκτωv η Πολεοδομlκη Yπηρεαiο,
Nα nροσκομlοΘεi μixρl τηv πορολοβη του οκtvητου Πtαrοnotητtκo Evεργεtοκηq Αnδδοοηg
(ΠEA), τοuλδxlαrον κοτηγορiαξ Γ' oυ1-lφtυvα μtε τlq διοτοξεlq του Ν' 3661/2ΟΟ8 (tρεκ 89 ο/19-
ο5-2οοB) κοl τrlζ Υnουργlκηg anοφοαηζ ορlθμ.Δ6/8/οlκ.58251 30-03-2ο1Ο (ΦEκ 407 Β/ο9-
04-Ζ01ο) δπωg lαxuοuv.
Νο θxεl εγκοτοαrοοη εξοnλlομοιi οvτιο-rdθμΙσηζ οεργου lcryUοζ ηλεκTρlκdv κοTοvολιbοεωv
o0τωg δαrε vο εnlτυγxοvεrοl αUvrελεcrrηq tοx0οq (oυv.φ; τουλθxlαrον 0,95, Αποtτεiτοr η
nροσκομlση ΠlστοΠolηTlΚου οnδ οδεrοιixο εγκοTοσTdTη-ηλεκτρολδγo, δπου vο οvογροφετοl η
μετρηθεiαο Τlμη lσXUoζ (ουv.φ).
Nα εivοl εφοδιοqμθva με λομnτf;ρεq φθορtαμου κλitοηξ εVερYεlοκι,1q οnδδοαηζ Α η B (οxι
κοτιilτερηg TΠζ Β), vο εivφr εφοδιοoμ*vο με εvσωμοτωμAvo { εξωτερrκ6 αrpογγολlαrlκο nηviο
τθnου ηλεκτρovlκου { ηλεκτροvικου με ριθμlση κctι εvολΛdκτtκθ μογvητlκοι) τιjnου Uψηληζ
οnοδοοηζ, οποκλεlομθvηξ τηζ Χρησηξ μογνητlκιbv nηviωv υψηλιilv οnωλεlΦv κοl τ0noυ
standard (με οφoρμη κοτθ το λοlnο τηg κοlvi1g γnουργlκηζ Aηοφοσηζ Δ6/8/16-1ο-2001 κοl

^6 
/ 8 / !3897/1 5 -ο9_ 1999).

EΞΞEΤ ΤΞΞτΞ : t|]'] JJ ΞΞ : τ Τ EΤιΞΞ-r^lΠΝ-EtΞ

ΑΔΑ: θo9BH-1'!Γ
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ΑΔA: 6Ο9BH-1 1Γ

5

- Nο υnοβληθεi βεβοlωοη Ylο TοV εnοvθλεγxο τηξ Λεlτουργigg τωv οvελκUσrηρωv με
nιαrοnolηαη οπδ οvογvωρlομθvο φορθα oθμφωvο με τηv οnδφοαη 3899/253/Φ.9'2,/ΦΕΚ
291/r.B'/8.3.02.

' Nο YΙvεl θλεγΧοξ Θλωv τωv εyκθTοαrοοεωv (ηλεκτρlκΦv, υδρουλlκιitv, κλlμσTlσμοn ψυξηg -

θθρμοvαηq, οπο1θτευαηq) Φαrε vο λεlτοUρYοΦv μE εndρκεlο κοι οοφθλεlο.
20. Προαθετοι δροl
. H εYYυΠτtκ{ εntαrολfi nρθnεl vο θxεr δlορκεtο οορiατοu xρ6vου (μtxρι TηV εΠlστρoφη τηq ατο

οvτΙαrοlyο nlαrωτtκ6 iδρυμο). Mετθ τη gι:,\Γrοξη Tοu ΠρctκTlκο0 κοτολληλ6τητοq κol τηv
εξεrοαη τυ1δv εvαrοoεωv /'l οtτι1αεωv θεροπεiοq, οl tllοκrr1τεg _ εκμtoθωτθq τωv cκtvητωv που
κρiθηκοv μη κοτdλληλο θο μnορο0v vο nοραλθβοUv Tlζ εγγυtlτικtζ επlmg}Εg nου θxουv
κοτοτεθεi.

' To οκΙvητο πρθπει vο εΙvοl οvεξορτητο κοι οuτoτελθg, οxl οποροlτητο nοιrrαxοΘεv ελεuθθρo,
α0γ1ροvο καl λεrουργlκο με qvεξlρτητη εiσοδο vο βρiακεταl ειrrοξ τ(Συ ρUμoτομlκο0
ο;1εδloυ τηq πδληq ωq ορiζετοt αrο αnο \L/Ι2/20|7 rrtριολοylκο nρδγρομμο Κοl σε οημεiο
ΠοU vcΙ δtευκολυvεrοl η nρδoβοση τωv nολlτδv ωξ |(θ| Π oμολη κivηαη κc]ι η εUΧερηζ
αrθΘμευαη τωv οxημδτωv τοUζ'
ol χΦροl ορ1ε[ου ' οnοθi1κηg μnορεi vο εivοl κοt unδγεtοι, εφοοοv πορθxουv οοφ6λεtο αε
θθμοτο υγροοiοg, αrεγαvδτι1τοq κοt εnδρκεtc] φωτlσμοu κοt οερloμου
H δlομδρφωση Tωv γροφεiωv θο γivεl α0μφωvο με το αxεδlο τωv κοτοψεωv nοu θο
θεωρηΘοΦv οπδ το τμημο Κτrρlολογlκfic Υποδομηg του Aρ1ηγεiου Eλληvrκηζ Aαrυvομiοζ.
Eξωτερtκi του κπρiοu θο τοnοθεrηθεi:
1. Σκonlα ολεξiαφοtρη με κλtμοτIαμο ηλεκτροδοτημfvη με κολωδlο 3y2,5 κοt θο εγκοτοαrοθεi

γρομμη τηλεφδvου.
2. Αλεξlκtρguvο εδv κρlθεi δτl οnοlτεiτοl.
3. l'lλεκrροnορογωγο ζεθγοg.
Σε κοvθvο xιλρο του οlκημοτοg Yl.Ι Tο δlθαrημο nου δtορκεi η μΙοθωoη δεv εnlτρθnΕΤal η
εγκοτδοτcοη οnοrουδηΙrοΤε εξορτι\μοτoq n ουοκευfiq, nοU vcl εξυnηρεrεi οvογκεg κlvητ{q
τηλεφωvlοq.
Tο προg. μiαθωαη ακΙvητο θο δlομορφωθεi κοt θο ποροδοθεi crυμφωvο μΕ το ΠροΚτlκ6 τηg
Eπlτροπfiq Στ*Yοαηq, το οποiο θο οnoδεχθεi εγγροφωq ο rδlοκτi1τηg τoU ι(οl τlg unοδεlξεlq τηg
nροq αrEγοση UΠηρεσlοq ωq ορΙζovrοl αrο οnδ 17/12/2oL7 κτlριολογικο προγρομμο τηq
Δ/vοηg Tεxvlκf1g Ynοαrflρlξηg - Tμημο Κτlρlολογlκtjg Ynοδομηq του Aρxηγεiου Tηq Eλληvlκr,Ig
AαrυvομΙοq, καθΦg επiοηq Κ Ι με dλεζ τιξ λolnθζ οvqγκοiεζ υποδoμtq τΕΧVlκοι]'xορακτt\ρο,
6πωζ δtομδρφωση εαωτερlκo0 xΦρου οε γροφεiο, ιrrουλδntο ορxεrοοdτηαηq κοl 

'ρουΧιομο0,

φωτlαrlκd. οtirμοτο, -δομημθvη κολωδiωαη H/Y κοτολληλη Yιο δiκτυο nληροφbρ,*ξq' *οi
EπtκotvωvΙοq, κλεlαrδ.κυκλωμο τηλεδροoηq CCTV, κλlμοτlαμδ, ουvδεαη με φυοiκδ'οdρlο, οnου
εlvοl εφικτδ,. κιγκλlδιilμοτο .οοφολεiοg, n6ρτεq ααφολεiοg αrlq ειοοδουg, οαφολεiq onοοηκεq
οnλιoμου, xιilρol nροοαJρlvηζ κρdτηοηq, κροτητηρlο, parking κοl τυxδv οuλεlοt xιbρor κλπ,
Πρoq οnoφUYη δοποvιbv οε βοροq τοU κροτ1κου nροιiπoλογιαμoU.

EγκρΙvεrοι τηv 05-10-2018

o Συιrτovtαrηc.ηq
Αnoκεwρωμθvηζ Δlοiκηοηq Αtτl κfi q

Σnuρiδωv Κoκκlvlκηg

Πεlροlθg 12_9-2018

Φ ΠροΙαrομεvoζ Δlεθθuvαηζ
τηζ Κτημοτlκηg Ynηρεoiοζ Πειροlο_

Nησωv κοt Δυτrκηq Aττlκηq

Δημητρηg Ποτριbvηq

ι..,'-] : ΞE ι'd trΤεΞΞΞbtj]ΤΞE :,r1 lΞΞ'-ΞEττΞΞΙΞ tJΙιJδIΞd_,l,ι,-H]iΙ]Uι,JH-|-.:{:ιtll].-]J τΞ:τΙ Ε|τι]1Ξ_iiι_rtl_E,ιΞ



?:gE : Ξ ιEE : Ξ6 E'J

EΛΛHΝΙκH ΔHMοκPΑτΙA
YnοYΡΓEIο οΙκοΙ'lοMΙκΩN

ΓEΝΙΚΗ ΓΡAMΜAΤEΙΑ
ΔΗMoΣΙAΣ ΠEPΙOYΣΙΑΣ

ΓENΙΚH ΔΙEΥΘγNΣH
ΔΗMΟΣΙAΣ ΠΕPΙοYΣΙAΣ κΑΙ
κoΙNΩΦEΛΩN ΠEPΙογΣΙΩΝ

Κτημoτlκη Ynηρεοiα Πεlpοld -

N{αωv καl Δυτlκηq Aττlκηg

Tμiμα Γ' Tε1vlκδ

Πληροφoρiεq: Mnογδθvου Αικ'
Tηλiφωvο: 213 211 8662
FAΧ; 213 211 8650
e- ma il : ktirπ, peΙraiaΦ Ζ013.syzefxis'9οv'g r
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Πεrροlδg q'l l ι..lρDι e
Aριθ. Πρωτ.96qοe.

Anοεrολn με FAΧ

ΠPoΣ:1) τοv nροΙαrομεvο Tηζ Δrευθυvοηζ AcΓruvaμιαζ
Πεlροιδ
Fax: Ζ1Ο 4633314

2)τοv ΠροΤαrομεvο τηq ΔIεuθυvaηζ' 
Περιβολλοvτοq & Χωρlκοι) Σxεδlοoμου
AnοκεvτρωμAvηζ Δrοi κηοηq Aττr κηg
fax:210 37Ζ577o

3) τηv Χρ{αrου Ποvογlιbτο TE Tοnογρδφο_Nηxοviκο 
υπdλληλο τηq Κτηματlκ{q Ynηρεοiοg

Πεtροιδ _ Nηοωv κoι Δυτlκηq Aτrικflg
κοΘδg κθt τηV οvοnληριbτριθ τηq
Γθρολη Eλευθερlο TE Mη1οvtκδv Δομlκιbv'Eργωv
unδλληλο τηg Κτημοτlκηζ Yπηρεοiοq Πεlραrο -

Ni1αωv κοl Δυτlκηg Arrrκηq

Ο nροiαriμενσξ ΔlειiΘuvαηg
Tηq KτημoτIκηξ Yπηρεοiοζ Πειροtα _

Νdlοωv καt ΔυτIκηq Aττlκr\q

ΘEMA: << Πρoοκληαη αιiγκληοηg Enπροnηq Στiγοοηq Δ'Y' rl

o ΠροTαrδμεVοζ τηζ Κτηματrκηg Ynηρεοiοq Πεrραtδ _ Νηοωv.καt Δυτtκηq Arrrκi1g, ωg

Πρδεδροq Tηq EΠlτρoΠrlc ετεYοοηg λημοoirv Ynηρεοlδv, nοu nροβλθnεταt οnδ το dρθρο 9 του

Ν.313ο/2οο3 κοt ουγκροτηθηκε με ΙηV ορtθμ.Πρωτ.11993/1295/16-Ο2-2ο1B (ΑΔA:

;HTP-Ο;ii_7Br) οnοφoση ΤοU iυvτοvιαri1'Aποκεvτρωμθvηq Δrοiκηαηq Aτrικηg, nροακολεi το

iοκ.,κο Mθλη (κοl oi n.ρir'ωοη κωλι}ματeq το οvοnληριυμοτlκο) αrηv ουvεδρiοση Πoυ θο

γivεt αrιg rs iγοεμβρiο'u zοrε, ηιJθβο Tετθρτη και δρο 11:o0 π.μ στο γροφεiο τηζ

κiημo',*ηq vπηρεoiοξ'Πεlροlδ - Νηοωv κοr Δυτlκι'1g Aττtκηg εni τηg οδo0.Nικ/1το 15 _ 6o9

δροφοq -'gτou i-lεlραiδ, με θεμο τηv δlεξογωγη Μεrοδοτlκηq ιημοnροοiοq μiαθωοηg οκlvητου

γio iη αrθγoοη τηq Διεr}θυvοηg ΑαrυvoμΙοg Πεlροtα κοt Tωv σUστεγοζδμεvωv υnηρεαιΦv

ουτηg' 'ιllF πF nεοinτωoτ. κωλυuοτoc κlnοιου μελωv, onωgτελοq noροκoλοιiμε σε nερinτωοη. κωλυμοτog κlnοιου εlt τωv TοκTlκιilV '

'rημiδωo"uu 
δμ.oo'rouq o,ronληρωτθζ τουξ, ο' οnοiοl κοτδ vδμο θο τουq οvοnληρδοοuv

αrηv δlοδIκοοiο.

Δημiτρηq ποτρΦvηg
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