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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΑΡΙΘΜ.  8/2018 

Σο  Γενικό Νοςοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΤΛΕΙΟ» κα διενεργιςει δθμόςιο ανοικτό πλειοδοτικό 
διαγωνιςμό με  ανοικτζσ γραπτζσ  προςφορζσ με τθ ςυνζχιςθ αυτϊν ςε προφορικζσ  προςφορζσ μζχρι 
ανάδειξθσ του τελευταίου πλειοδότθ για τθν ενοικίαςθ οικοπζδου του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου,α) επί 
τθσ οδοφ Μικραςιατϊν 38, εμβαδοφ 138 τ.μ., με τιμι εκκίνθςθσ  εκατόν είκοςι ευρϊ(120,00€),β)επί τθσ 
οδοφ Βελιςςαρίου 2 , εμβαδοφ 134,24 τ.μ.  με τιμι εκκίνθςθσ εκατόν τριάντα ευρϊ(130,00€) ,γ) επί τθσ 
οδοφ κφρου 6 , εμβαδοφ 96τ.μ. με τιμι εκκίνθςθσ  διακόςια δζκα ζξθ ευρϊ(216,00€) και δ)επί τθσ οδοφ 
Μεταμορφϊςεωσ 39-Γαηι  με τιμι εκκίνθςθσ εκατόν είκοςι ευρϊ (120,00€).Κριτιριο κατακφρωςθσ  είναι 
το υψθλότερο προςφερόμενο  μθνιαίο μίςκωμα. και θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςτα 3 ζτθ με 
δυνατότθτα παράταςθσ  για ζνα ζτοσ.  Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 29-03-2018, θμζρα Πζμπτθ και 
ϊρα 13θ μ.μ. ςτο Αμφικζατρο του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου «Αχιλλοποφλειο», ενϊπιον αρμόδιασ 
επιτροπισ. Οι προςφορζσ κα γίνονται δεκτζσ μζχρι τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και ϊρα 13θ 
μ.μ. το αργότερο.Σα τεφχθ των διακθρφξεων κα διατίκενται:1)Από το Σμιμα προμθκειϊν ζναντι 
απόδειξθσ με τθν καταβολι του ποςοφ των  δζκα  (10,00€) όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 12:00-14:00 
(κάλυψθ εξόδων εκτφπωςθσ) 2)Από τθν ιςτοςελίδα : Tθσ 5θσ Τ.Π.Ε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 
www.dypethessaly.gr (προμικειεσ  ΕΚΣΟ ΠΠΤΤ– φορζασ Γ.Ν. Βόλου) ,Σου Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (www.promitheus.gov.gr) ,Σου προγράμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» 
http://www.app.diavgeia.gov.grΗ παροφςα διακιρυξθ εςτάλθ ςτον θμεριςιο  και οικονομικό  τφπο για 
δθμοςίευςθ ςτισ 15-03-2018 και 17-03-2018 

Οι ενδιαφερόμενοι  για  περιςςότερεσ   πλθροφορίεσ μποροφν να απευκφνονται ςτο Γραφείο Προμθκειϊν 
του Γενικοφ Νοςοκομείου Βόλου τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από 12.00 ζωσ 14.00. 
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