
 

Αρ. ∆ιακήρυξης:     
 

 
 Tο ∆ασαρχείο Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  11:30

Π.Ε.  ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3

µε τους όρους της υπ’ αριθµ

Πανεπιστηµιακού ∆άσους Περτουλίου

-  2.177,60  κ. µ. (∆ύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα επτά  και εξήντα εκατοστά

>3 µ. µήκους  (µεγάλου µήκους)  

-   239,07  κ. µ. (∆ιακόσια τριάντα εννιά και µηδέν επτά εκατοστά

µήκους  άφλοιας ξυλείας ελάτης

-  682,50 χ. κ. µ (Εξακόσια ογδόντα δύο και πενήντα εκατοστά) 

θρυµµατισµού ελάτης. 

     Όλα από υλοτοµίες του 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός 

2021,  ηµέρα  ΤΡΙΤΗ, την  ίδια 

Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ,  ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 3

Πληροφορίες και όροι δηµοπρασίας στ

Τηλέφωνο: 24340 91207

 
ΕΝΤΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 
Να δηµοσιευτεί το αργότερο µέχρι

1.  ΠΡΩΙΝΟΣ  ΛΟΓΟΣ  και  

2.  ΗΧΩ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Για την πληρωµή να µας επιστραφούν

1. η παρούσα εντολή 

2. το τιµολόγιο (∆ηµοσίου) και

3. ένα φύλλο της εφηµερίδας
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ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 

∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ  ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 
Αρ. ∆ιακήρυξης:     631 /08–11 -2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Περτουλίου ανακοινώνει ότι στις 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

30 – 12:30 θα διενεργήσει στην ΑΙΘΟΥΣΑ 102

ΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31,  δηµόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα 

υπ’ αριθµ  631/08–11-2021 ∆ιακήρυξης της ∆ιοίκηση

Περτουλίου για την εκποίηση: 

∆ύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα επτά  και εξήντα εκατοστά

µήκους)  άφλοιας ξυλείας ελάτης. 

∆ιακόσια τριάντα εννιά και µηδέν επτά εκατοστά

ελάτης.  

682,50 χ. κ. µ (Εξακόσια ογδόντα δύο και πενήντα εκατοστά) 

υλοτοµίες του 2021  

Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί  άγονος,  θα  επαναληφθεί  στις 

ίδια  ώρα και  στον  ίδιο  τόπο. (ΑΙΘΟΥΣΑ 102

ΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ 31) 

Πληροφορίες και όροι δηµοπρασίας στο ∆ασαρχείο Περτουλίου. 

207,24313 51532. 

Να δηµοσιευτεί το αργότερο µέχρι  την  Τρίτη  09/11/2021 µία φορά στ

Για την πληρωµή να µας επιστραφούν 

και 

ένα φύλλο της εφηµερίδας 

        Ο ∆ασάρχ
     Π.∆. Περτουλίου
 
   

                                                                    Αλεξίου Βασίλειος
                                                                                   ∆ασολόγος µε 

19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ηµέρα 

102, στο κτίριο της 

δηµόσιο τακτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα 

∆ιακήρυξης της ∆ιοίκησης 

∆ύο χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα επτά  και εξήντα εκατοστά) περίπου 

∆ιακόσια τριάντα εννιά και µηδέν επτά εκατοστά) περίπου 2,50 µ. 

682,50 χ. κ. µ (Εξακόσια ογδόντα δύο και πενήντα εκατοστά) περίπου ξυλεία 

στις 23  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  

ΑΙΘΟΥΣΑ 102, στο κτίριο της 

µία φορά στις εφηµερίδες 

Ο ∆ασάρχης 
Π.∆. Περτουλίου 

Αλεξίου Βασίλειος 
∆ασολόγος µε Α’ βαθµό 

ΑΔΑ: ΩΗΓΡ4691Ο1-5ΦΗ
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