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ΔIAκHρYΞl{
E' Eποvαληnτlκilξ δημοπρααlαξ μΙσθω(rηξ αι(tvητοU

Ylο τη σtfγοση του Αοτυvομlκου Tμημοτοζ, του Tμitμοτοq Αοφολεlοζ
l(οl τοιJ Στοθμο0 Tρο1οiοg Περδμοτοq τηg Δlευθυvοηg Ααrυvομiοg Πεlροlο

Θ I1pοiιrrομεvοg
τηq l(τημoτlκ{g Yπηρεσiαξ Πεlρnll - N{αωv κοl Δυτlκ{q Aττlκηq

διοκηρ0οoει δτl :

EnοvολομβdVεTοι η δημοnροoΙο γlο τη μiαθωαη οl(lvηΤου, με τοUζ ορoυζ Κοl τlξ
υnο1ρει,irοag τηg οπδ 7/t7/2oΙ8 θεωρημθvηg ορxlκi1g δlακηρυξηg (AΔΑ:67TΨH-ΩΗ0)
Ylo τη αrtγοοη του Αωυvομrκοt Tμfiμοτοξ, τoU Tμl1μoτoq ΑοφολεΙοg κοl τοU Στοθμου
Tροxοiοg Περδμοτοg Tηξ Δlε0θUvσηζ AσrUvομiοξ ΠElραlδ.
1. Tο οκlvητο nρEnει vο βρlσκετοΙ εyτοξ του ρυμοTομlΚου σχεl|οU τηq nδληq.
7. Tο nρooφερομεvο οκΙvητo πρθnεl vο δlοθθτεl χΦρoUζ (εξοιρouμεvωr τωv ΧΦρωv

κλtμοκοατ'οαiωv, οvελκuαrηρωv, nλοτυακαλωv κο| lζοlvοxρηαrωv δlοδρδμωv) αυvολrκηq

1.llκτηg εnlφοvεlοq 57Ξ.oο τ.μ. δηλοδη ουvολlκ{ ωφiλlμη εnlφοvεlο 458rοo τ.μ. ητοl:
ωφθλlμη εnlφ6vεIα 388rοo T.μ.r' στηv οnοiο συμnερrλομβδvοvτοl Yροφειοκοi xδροι κοt

Xδροl κρδτησηζ,,ωφθλlμη εnlφθvεlο οnοθηκεUτlΚΦv Χιitρωv 7ο,οο T.μ., ο| οΠοlοι δ0vοται
vο Elvοl l(οl UΠaYElοl, nλiοv εnιφδvεlοq λοlnιirv βοηθητlκιbv 1δρωv (κουζlvοκιο, wc,
δlθδρομοr κλn) 11S,oo τ.μ. Εnlπλfοv οnοlτεiτοl ΧωρΘξ αrεγοoμivοξ η μη γlο αrθθμευoη
εnτδ (z) τoυλο1lαrov υnηρεαοκδv ο1ημlτωv Κοl τEσσδρωv (4) μoτοαlκλετιilγ.
3. To οκIvητο μnορεi vο εlVο| οnοΠEροτωμdvο, ημπελdq η unο οvsγεραη καl vο

nοροδοθεi €τolμο γlο χρηση αrο Δημθοlο το μεY ημrελη εvτoq οκrομηvοu, το δε υπο
οvEγεροη εvrδq δεκοnεvτομηvου οπδ τηg υnογροφηg τηg qεrlκηq οuμβοαηq.
4. Αvιil-τοτο δαρ μnvlαloψ_μιqθ
5. H μΙαθωαη ορxiζει μE Tηv υnογροφη τοU nρωτοι(Φλου nορολοβηq οπδ τηv ορμδδlο

Enlτροnη κοr ληγεl μrrο nοροδο διi:δεκο (12) ετιi:v. Tο μiοθωμο nου τελlκο θο nροκυψεl
οnδ'τη δημοnρooiο, θο nορομεivεl αroθερδ γlα μlο τρlεriο κοl θο οvtrΠpοσορμθζEτοι
ετηαiωg οnd τηv tvορξη τoU τθταρτοU *ΓοUζ τηξ μlαθωαηζ κοτδ nοαοαrδ iοο με τη
μετοβολη τοU lεlιση πμΦv καTαvολωτr\ τoU nρΦηγο0μεvου δωδεκαμr'1vου, dnωq ουτi1 (η

μετοβολΛ) υnολοYΙζεrοl οnδ τηv Eλληvlκη Στοτlοrlκη Aρxη (EΛ' ΣTΑT').
6, H δημοnροαiο Θο δlεξοΧθεi αrlg LL|oΞ'lzoLg ημθρο ιεuτiρο κοl Φρο 11:οο Γr.μ.

θωq 1Ξ:oδ μ. αrο γροφεiο τηg Κτημοτlκηg Υnηρεαiοg Πεlρο16 - Niιοωv κοl Δυτlκ{g
Aττlκfiq, Νlκητο 15-6o9 δροφog- αrοv Πεlροlδ.

οlbκrηρο το κεlμεvο τηξ δlοκηρυξηq βρlακετοl στοv φiκελο τηξ nροζ αrθγοαη
υnηρεοΙοq αrο nρδγρομμο Δl@uγεlο κοθΦg κοl σTο δlοδlκrυοκο lαrοτοnο τηq Γεvlκdq
ΓρομμοτεΙαζ Δημdαrοξ Περιουα[αξ (www,mlnfln,gr),

O ΠροiοτδμεVοζ ΔlE0θUvσηξ
Τηg Κτημοτlκηg Yπηρεοiοq Πεlροlδ -

Νftαωv l(fll ΔUπΚriζ Ατrικflq

Δημliτρηq ΠοτρΦvηξ
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