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EΛΛt{NIκΗ ΔtlMοκpΑτIA
YΠοYPΓEIo οΙκοr'lο MΙκlΙΝ

ΓEΝΙΚΗ ΓPΑMMAτEΙA
ΔΗMοΣΙAΣ ΠEPΙοYΣΙAΣ

ΓEΝtΚH ΔΙEYΘYNΣH
AHMοΣΙΑΣ ΠEPΙοYΣΙΑΣ ΚΑΙ
κοΙNΩΦEΛΩΝ ΠEPΙοYΣΙΩΝ

Συvημμtvο : ClvΤiγροφο δrοκηρuξηc

Πεlροιοξ 1ι" Φ'''-flrl?
Rρl'ο' πρωτ89*t"

AΠοΣTοΛH ME FAΧ

ΠΡoΣ: 1) Διει)θυvοη Aαrυvομiοg Πεlροια
Fax: 210 4633314

2) Δημο Πεtροlο
Fax; 21Ο 4194288

Κτημοτlκη Yπηρεαiο Πεlροli -
πηJωv και Δuτtκr|ξ Aττlκηq

Tμiμα Γ' Tεxvtκδ

Πληροφορiεg ; Mnογδαvου Alκ'
Τηλεφωvο : Ζt3 ?!1 8662
FAΧ l 213 211 865Ο
e_ma il : kti m' pei raiaΦ2Ο 13'syzefxis'gοv' gΓ

ΘΕ Μ A: <( E' E Πdvctλ η nτlκlt Δlα κη p uξη +η μoj η:yj'"ξ.1rj:Θ'oηg 
α κιvf1του γ lο τη

cπiγοοη τηξ ι'εilουvοηq lαrυvομioq nειροli κol τωv συστεγoζδμεvωv

:Ιl+:"-:'J.i'r]3;:"r,τ. ΔΤY E ο0η€944/3-6_9_-'o^'^1f::'.'**:1:,y#'f T.ε6vrκδv

Yπηρεοιιbv κζlι ΣτθYοαηζ -Tμflμ1 :'|;:.ι..i'r'λημο"'oq 
'περιουοiog & Εθvικδv

Κληροδοτημδτο:v του Yπουργεiου Οtκοvομtκωv'

Σοξ αnοαrθλλουμε θνο οvτiγροtpο δlοκηρυξηq . 
δlεviργειοg β' εnοvοληnτrκηζ

δημοnροoiοq μiοθωοηq οκlvητou γ,:-Ι_I"#λ"il;Ti',ι,'Θu""ηq 
Aaruvομiαq Πειροlθ

κοl τωv οu<rτεγοζδμεvωv u"ηP'o'" αuτ{q κο-r οοζ noρo*oio'jμ'':^iιυ1::'"ληθεiτε

γlο τηv ouaρrηrΤ''-ηi;?r 
" οlοοκτυοκο' iαrδτοπο .τηζ υnηρεοiαζ οοζ κοl τηv

τοιxοκδλληοη αυτηi αrο κοroorημa "oil"-οργοτερο 
μLγρι L/Ζ/Ζ019 οuμφωvο με T|ζ

δrατδξεrq'r" ορορλl, 
"u']or"*ljjToiri,t} ;;;fi';il;riri'a.γ." κθi vα μοg οnοαrεiλετε

το οnοδεικτικδ τolxoκδλληοηg' λ^Ann 1n τnι, N.313Ο/2oο3 αrηv
Enioηζ οοg γvωρiζουμε δτl συμφωvο μξ το^ dρθ-ρ: 1Ο του N'313Ο/2

εnlτρonη nοu Θο';;;;;;'li.;, 'η" 
'δ;;;ο-οiο,, θο'nοροαrεi κσl ο εΚΠροσωΠοζ τηζ

υnηρεοiοq σoζ σοv υ9l"i i' ο vογγ31οvοnληρωτηg τοu'

o κ, Δημορ1οq Πειροιο, Πβοξ.or"o"""io'"*oιvο'no'rira,,το nορδv θYγρο.φo_ μοζi με το

αvτlγροφο Tηζ βJεπo"οληnτ'ιΨ..9.l:δρ;ξη;;';;ρ;*or'ι'o' 
δπωq εnlμεληθεi γlο τηv

τοιΧοκδλληοηοuτ{qα.rοΔημορΧ|oΚoκοτοαrημoτοqρYδτεροθωζ7/o2l2o79κζtιvο
αnoαrολεi σrηV UΠηρεοiο μοq το οnοδειι<τrκδ τοιxοκδλλησηξ'

Ο προΤαrδμεvοg Δlευθυvoηg
τnq_ κ'hμοτr κηq Υnηρεαiαq Πεl ροrδ -

''Nt\οδv κοr Δυτικηq Aττrκηq

ιημητρηg Ποτρδvηq

PlA Χ1Ω71l
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EΛΛtlNΙκH ΔΗMοκPAτIA
YποYΡΓEIο οIκοNοMIΚΩN

ΓEΝΙκH ΓPAMMATEΙA
ΔΗMaΣΙAΣ ΠEPΙoYΣΙΑΣ

ΓEΝΙΚΗ ΔIEYΘYNΣΗ
ΔHMOΣΙAΣ ΠEΡΙοYΣIΑΣ ΚΑΙ
ΚοΙNΩΦEΛΩN ΠEPΙΟΥΣIΩN

Κτημoτικη Ynηρεαiο Πεlροlθ -

Νitαωv καl Δυτtκηξ Aττtκηξ

Tμημο Γ' Tε1vlκδ

Πληροφορiεq: Μnογδοvοu ΑlΚ'
Τηλθφωvο: 213 211 8662
FAΧ: 213 211 865ο
e-mail : ktim' peiraiaΦ201 3'syzefxls'gοv'gr

AΦο
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ΙernlξΨ,ono, πE

Πεlρorδq +'l'*Eι'9Φ{1
nριb. Πρωτ' B?L+
Rποαrολri-uεJΔχ

ΠΡoΣ:1) τοv nροΤαrομεvο τηq Δlευθυvοηg Ααrυvομiog
Πεlροιο
Fax: Ζ1Ο 4633314

2)τοv Προiαrδμεvο τηζ Δlεiθluo1ζ - _.,.
Περlβδλλοvτοζ & Χιυpικοιi Σμεδιοομου

ΑnοΚεvτρωμivηζ Διοi κηοηζ Aττl κdg

faxl 21Ο 3775770

3) τηv Χρηαroυ Ποvογtδτο TE Τonογρδφο_'Nηxοviκο 
υnολληλο τηg Κτηματrκfiq Ynηρεαiοg

nε,iοιο - Nηoωv κοι Δυτtκηq Aττrκ{g

κοθδg κοl τηv οvοπληρωτρlο τηζ
Γθρολη ε,ιευ'οερiο TE MηΧοvrκωV ΔομlκΦv'ξργωv
υnδλληλο iηi ι?'ημ*'κηξ vnηρ'οiοη Πεtροrδ -

Nηοωv κοι Δυτtκηζ Aττlκf1g

o πρoΙαriμεvοξ Διε0Θυvοηg 
'

Tnc Κτηματικηq YπηρεοΙοg Πεrροlο -
"'- 

πηo'v κol Δυτtκηg Aττtκ{q

ΘEΜA: <<Πρδοκληαη οθγκληαηq Eπlτροni1q Στiγααηq Δ'Y' r>

θ Προiαrδμεvοζ Tηζ ξτημοτlκi1g 
Yπη.ρεοΙοq ηΨ]: -,Νftοωv 'κοl Δυτrκηg Αττrκi1q' ωg

Πρδεδροq τηq Enlτροnηi; εiEγ*ηq λημοοi;v Yπηρεοrιbv, nου nbοβλθΠεTοl οΠδ^Tο δρθρο 9 του

Ν'313ο/2Οο3 Κοl ουγκροτι1θηκε με τηv ορiομ.nρω'' risg:lrΖ95l16-02-Ζ01B (ΑΔA:

6HτΡoPtΚ-ΖBΓ) οnδφοση -,oυ Σuvτο''o'i'nno'i'uiρ'ξθuηq λ*ι-η"ηc Aτrlκηι' nροοκολεi το

Τοκτrκδ Mθλη (κοι oε nερinτωoη κωλυμο'';; ;;_ οvοnληρ'-μΞii*οj #ηv oυvεδρiοαη nου θα

γivεr αlιq ε oεβρoυoρiou Ξοi,l,ημΙJo-i"'tρ'η *αi Φ'ρο 11:oo Π'μ. cΓrο Yροφεiο τηq

Κτημοτικηq γnηρ.o,oi,iiφ",ο- lν,io'Jio' λu..'*ηξ o'''*ni'ni 'ηg 
οδου N'lκητο 15 - 6οg

aρoφοq - στοv n.,λ',j,'"μ?,"'οiμo ,η, *i;;;γη β"EΠοvoληnτrκηζ Mειοδοτικηq ΔημοΠροσlοζ

μiοθωαηq οΚιvητοU γlο, '! -gθYoo;"';λ;' 
λ,Ξiθuuoηg 

' Ααrυvομiοq Πεlροι6 κcrl τωV

ουατεγοζδμεVωV υΠηρεσlωv οUτ,ηζ 
. } .ir ιaτar gλnrrlδtl ' μελδv, δπι,rq

Τiλoq nοροκο,ιoj;;-;' nερinτωοη. κtυλυμοτοq κδnοrου εΚ τωv τοΚTικωv

εvημερωοοru δμ*oo"'λ; ;;;Jn;;;t;;;il, ο-,'onοlοt κοτδ 'δμο 
θο τουq οvοnληροlοouv

αrηv διοδlκοοiο '

Δημητρηc Ποτρωvηq
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ΑΔA: rH6ΦH_ΔΝ0

Πεlροrδg 31_ο1_2ο19
Aρ, Πρωτ.: E18o

Δημητρηq Ποτριbvηq

Γl' __.l / j
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lΝFοRMATICS RTF&*Eι*
bEv ε ι ο ειu ε ιq Β"'χ!},''ι1,'ii i1EΙ',ι']
T AGΕΝcΥ E."Ι*,

ιΦil.i: Μ.d

EΛΛtιNIκH ΔHMoΚPATIA
inογprεrο οΙI(οNοMIκlιN
κiμmnτlκμ YΓΙΗΡEΣΙA ΠEΙPAIΑ -

r'lιr:οιι ΚAΙ ΔΥτΙκHΣ ATTΙΚHΣ

AΝΑPTHTEA ΣTο ΔIAΔIκTΥο

ΔIAκΗPΥΞH
E' Eποvoληnτlκηq lημοπρqοlοq μiοΘωοηξ σκlνητΘU

γlο 
_Γηv ,π..1,oa'ii J]ΞJο..juoη.c Ααrυνoμiοq Πεtροιδ κοt

.*, "'H*γoξ'μ*u'u 
Υnηρεαιjlv ουτηζ

,r-",:.'}ΙJ,'fi 
uuΨ"nit'o.,uκalΔυτικf 

1qAττlκf tg

δtοκηρυαοεt οτl :

Enοvολομβονετοl η δημοnροαΙο y'-o 'η μioθωοη οκ1vlr1ου' με τοUq δρουq Κοι τιζ

υnο1ρειi-lαεtq -ηq onoi5_'1ο-iΟ1s ο.rρημjuηl .irx"ηi π'-ηρυξηc (ΑΔA:6o9BH-11Γ) γιο Tη

αrθγοοrl τηq Δlευθυv.ηi n*r""ri.:_nΦ!.il λλι τδu ουαrεγοζδμεvωv YΠηρεolΦv ουτηq'

1. Tο οκivητο nρl'ni''u-o ρρio*"oι,αrοv Πειροlδ'

2. Tο nροαφερδμεvο ακivητο nρ.n", 
'uλ"δJsft.' 

xδpoυq αυvoλικηq μltσηζ EΠΙφclvεlοζ

Ξ.588,οο τ.μ. (εξοlδουμεvωv τωv xδρω",i;ψir;;;i*','o*'ι*uαrηρωv' 
nλοτυoκολωv

κol κοιvοΧρηαrωv 
j,l,-ιlρφψ δηlιοοir Jυv;;;,' ωφθ,ιlμη.'n'φΞu'io i'εzο'οo τ.,μ' ητot:

ωφθλιμη εnlφδvεlο z.ηsb,oo '.r., *ni";;;il };μ;iρi'ιομρouovτοl γpc]φεlοΚοi χωροl'

xωρor κροτησηq Κοι fi;{l;i^;:i*γ-Iρf]"J*r, ,φrl'μη εnψδvειo οnοθηκευτικΦv x'δρωv

42ο,οο τ.μ., ol onoiλ, δυνοτοl vα εlνοl i:;"r;;'Y;J,, nλ,ou 
'iφδuε'οc 

λοlnιbν βοηθητικΦν

xιilρωv (κουζ'uοκιJ,- ;i' 
*εlδερoμοl 

^κin) 
zig'οο τ'μ' 

^ 
Enιnλθοv dnαιτεiτοt Χωροζ

σΓεγcισμεvoζ Π l-lξ, εφ' lαοv o"o 'i'o'^?;-';' 
fi;1-τ-'p';;;η εv6c (1) λεω_φορεioυ'

τριlvτοεvδg(31).o,λox,*ouunηρεοιοκΦuoxημo',uκοlδι,bδεκο(12)μοτοοtκΛErωv.
3. το oκtvηlο μnοβεΙ vο εivοι 'TH;'#;'t'ι ':ll'-'n'q 

η υπο οvθγερoη κClι vο

nοροδοθεl ετοιμο γiο xρiιοη -"__1Ψ:;lο'το μεV ημrτελt\ i?οi δ*'"μηvου το δε υnδ

οvθγ ερ αη εvrδg δε κο n Εvτο μ ηv_ηg::::: : :τfi 3y"Ψ 
iηq ο1εrl *η q ου μ βο αηq'

Ι: tΗ{tr'J"T γ^"λ" iff ::;$':
εrιiροnη κοι ληγεt, μεΨ n!ι:::-:::':""Α:;j "',:,;';,;i;;;- κοr eο οvοnροααρμoζεταl

ffi;il :ι*xix; *"3; ιτ,"ι'+ιηf 'ffi ,' λi ii"'fl'Jn", ;;;j"'";";δ iαο με TΙl

uετοβολη του δεiκτη iιμδv κοτο-uiλ-ωτli,;;;;oηγ'o,Ιμi""' iibολoμη'ου' δnωζ ουτη (η

iT:Hitl*T,"Jij,"ζi 
jl"lt*:i'#ιffi 

$-tflfij5A; 
jJtl');ρο11;00nμθωq

12:oo μ, σT(l γροφεΙο τnc ξιυ!l|κηq γ;ηρεαiοq"Πειροι6 - Νη;;' κοr Δυτικηq Ατrtκηg'

N,;ξ:?λ6ηh'?:*::-1i 
ff,lt.,'"-ηr-rξηζ βρiοκετdι -σΓ-οV 

φθκελο Iηζ nΨ- πθγοoη

υnηρεoiοζ -o nrrr}"o',1r"'o,δirr;.'[:til; [δ'-*o ο'"δ'κ-u-o-*δ ιαr6τοnο τηq Γεvrκηq

Γρcr μ μοτεiοq ιη μ οoι ο'q_ri;ριουoiο q (www' m i nf i n' gr )'

o nροΤαrθμεvοg Δtευθυvαt1g

Tnc κTllμοτrκηq Ynηρεοiοq Πεtροιο -
'' τνηαωv κοl Δυτικηζ Αττικηq
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