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ΠΔΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΑΡΙΘΜ.  9/2018 

Σξ  Γεμικό Νξρξκξμείξ Βόλξσ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΤΛΔΙΟ» θα διεμεογήρει δημόριξ αμξικςό πλειξδξςικό διαγχμιρμό 

με  αμξικςέπ γοαπςέπ  ποξρτξοέπ με ςη ρσμέυιρη ασςώμ ρε ποξτξοικέπ  ποξρτξοέπ μέυοι αμάδεινηπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ πλειξδόςη α)για ςημ εκμίρθχρη ημισπόγειξσ καςαρςήμαςξπ ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Βόλξσ, 

πξσ βοίρκεςαι ρςημ Αθήμα, επί ςηπ ξδξύ Ηοακλείςξσ 19, ρςξ Κξλχμάκι, εμβαδξύ  73 ς.μ. και β)για ςημ 

εκμίρθχρη ακιμήςξσ επί ςηπ ξδξύ Παπαοηγξπξύλξσ 3 ρςξ Παλαιό Ψσυικό , ρςημ Αθήμα ,εμβαδξύ 280 

ς.μ.με κοιςήοιξ καςακύοχρηπ ςξ σφηλόςεοξ ποξρτεοόμεμξ  μημιαίξ μίρθχμα. Σξ  πξρό εκκίμηρηπ  

αμέουεςαι ρςξ πξρό ςχμ α)700,00€ μημιαίχπ με ςημ διάοκεια ςηπ ρύμβαρη μα ξοίζεςαι ρςα 4 έςη, υχοίπ 

δσμαςόςηςα επιπλέξμ παοάςαρηπ  και β) 2.000,00€ μημιαίχπ με ςημ διάοκεια ςηπ ρύμβαρη μα ξοίζεςαι  στα 

5 έςη με δσμαςόςηςα παοάςαρηπ  για έμα έςξπ.  Ο διαγχμιρμόπ θα διεμεογηθεί ςημ 29-03-2018, ημέοα 

Πέμπςη και ώοα 11η π.μ. ρςξ Αμτιθέαςοξ ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Βόλξσ «Αυιλλξπξύλειξ», εμώπιξμ 

αομόδιαπ επιςοξπήπ. Οι ποξρτξοέπ θα γίμξμςαι δεκςέπ μέυοι ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ και 

ώοα 11η π.μ. ςξ αογόςεοξ.Σα ςεύυη ςχμ διακηούνεχμ θα διαςίθεμςαι:1)Από ςξ Σμήμα ποξμηθειώμ έμαμςι 

απόδεινηπ με ςημ καςαβξλή ςξσ πξρξύ ςχμ  δέκα  (10,00€) όλεπ ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ 12:00-14:00 (κάλσφη 

ενόδχμ εκςύπχρηπ) 2)Από ςημ ιρςξρελίδα : Tηπ 5ηπ Τ.Π.Δ. Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ 

www.dypethessaly.gr (ποξμήθειεπ  ΔΚΣΟ ΠΠΤΤ– τξοέαπ Γ.Ν. Βόλξσ) ,Σξσ Κεμςοικξύ Ηλεκςοξμικξύ 

Μηςοώξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (www.promitheus.gov.gr) ,Σξσ ποξγοάμμαςξπ «ΔΙΑΤΓΔΙΑ» 

http://www.app.diavgeia.gov.grΗ παοξύρα διακήοσνη ερςάλη ρςξμ ημεοήριξ  και ξικξμξμικό  ςύπξ για 

δημξρίεσρη ρςιπ 15-03-2018 και 17-03-2018 

Οι εμδιατεοόμεμξι  για  πεοιρρόςεοεπ   πληοξτξοίεπ μπξοξύμ μα απεσθύμξμςαι ρςξ Γοατείξ Ποξμηθειώμ 

ςξσ Γεμικξύ Νξρξκξμείξσ Βόλξσ ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ από 12.00 έχπ 14.00. 
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