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1.ΣoθΝεέΝ άηαλξκ
2.ΣκυμΝ βηκ δεκτμΝυηίκτζκυμ
3.ΣκυμΝΠλκΫ λκυμΝυηίκυζέπθ
βηκ δευθΝΤΝΣκπδευθ
Κκδθκ ά πθ
4.υηίκτζδαΝ βηκ δευθΝΤ
ΣκπδευθΝΚκδθκ ά πθ

"Πλσ εζβ βΝ ΝΝ αε δεά υθ λέα βΝ κυΝ βηκ δεκτ
υηίκυζέκυ".

Παλαεαζκτη Ν σππμΝ πλκ Ϋζγ Ν βθΝ αέγκυ αΝ
βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ,Ν
βρίου 2016,ΝβηΫλα
άρ η εαδΝυλα 5:30 . . Ν
ΰδαΝ υαά β βΝΝ πέΝ πθ εα π ΫλπΝγ ηΪ πθ βμΝβη λά δαμΝ

υθ λδΪ πθΝ κυΝ
Λκυ λΪεδ)Ν βθΝ 21η
αε δεά υθ λέα β,
δΪ αιβμμ

1.Έΰελδ βΝ δ θΫλΰ δαμΝ πλκηάγ δαμΝ εαυ έηπθΝ ΤΝ ζδπαθ δευθΝ ΰδαΝ εέθβ βΝ
πθΝ η αφκλδευθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ π λ ζαέκυΝ γΫληαθ βμ,Ν Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν πλκμΝ
εΪζυοβΝ πθΝ αθαΰευθΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ πθΝ θέπέ έ έΝ Καγκλδ ησμΝ κυΝ λσπκυΝ
δ θΫλΰ δαμΝαυ άμέΝ

2.ΛάοβΝ πσφα βμΝ ΰδαΝ ΪθκδΰηαΝ θΫκυΝ λαπ αδεκτΝ ζκΰαλδα ηκτΝ πλκμΝ
εα αίκζάΝ πθΝπλκθκδαευθΝ πδ κηΪ πθέ
3.Έΰελδ βΝ Σ ξθδεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ ε ζ ΫπθΝ Έλΰπθ,Ν Ϋ κυμΝ βί1ι,Ν
κυΝθέπέ έ έΝ“ βηκ δεσΝΛδη θδεσΝΣαη έκΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ”έΝ
4.Έΰελδ βΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ΤΝ ΟζκεζβλπηΫθκυΝ Πζαδ έκυΝ λΪ βμ,Ν
κδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝβί1ι,Ν κυΝθέπέ έ έΝ“ βηκ δεσΝΛδη θδεσΝΣαη έκΝΛκυ λαεέκυΝΠ λαξυλαμ”έΝ
5.Έΰελδ βΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ ΟζκεζβλπηΫθκυΝ Πζαδ έκυΝ λΪ βμ,ΝΝ
κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1ι,Ν κυΝ θέπέ έ έΝ “ βηκ δεσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ ΚκδθπθδεάμΝ
Πλκ α έαμ,Ν ζζβζ ΰΰτβμΝ εαδΝ Παδ έαμΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυΝ - ΰέΝ Θ κ υλπθΝ
(Μ ΡΙΜΝ )”έΝ

6.Έΰελδ βΝ ΟζκεζβλπηΫθκυΝ Πζαδ έκυΝ λΪ βμΝ (ΟέΠέ έ),Ν Ϋ κυμΝ βί1ι,Ν
κυΝ άηκυΝεαδΝ πθΝθέπέ έ έΝαυ κτέ
7.Έΰελδ βΝ η λδεάμΝ αθαησλφπ βμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν κυΝ
θέπέ έ έΝ “ βηκ δεσμΝ Ολΰαθδ ησμΝ ΚκδθπθδεάμΝ Πλκ α έαμ,Ν ζζβζ ΰΰτβμΝ εαδΝ
Παδ έαμΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυΝ- ΰέΝΘ κ υλπθΝ(Μ ΡΙΜΝ )”έΝ
8. πκ κξάΝπκ κτΝΠζιέθ1ί,ίίΠΝ€ΝαπσΝΤΠέ έΝ(Κ ΠΝβί1θ)ΝΰδαΝεΪζυοβΝ
απαθυθΝ ε Ϋζ βμΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ π θ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ (11 β εαδΝ 1ββ
εα αθκηΫμΝβί1θ)έ
9.Χκλάΰβ βΝ άΝ ηβΝ Ν ίυ δκφκλ έμΝ Λκυ λαεέκυΝ α δυθΝ πυζβ βμΝ θ λκτΝ
θ σμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝκλέπθΝ κυΝ άηκυΝηαμ,ΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ιέ
10.Χκλάΰβ βΝ άΝ ηβΝ βθΝ ίυ δκφκλΫαΝ Κ ΣΙΝ ΡΗΝ υαΰΰ ζέαΝ Ϊ δαμΝ
πυζβ βμΝ θ λκτΝ ε σμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ κλέπθΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ
2017.
11.Ολδ δεάΝ εεαγΪλδ β,Ν πμΝ πλκμΝ βθΝ δ δκε β έαΝ (β),Ν βμΝ υπ’Ν αλδγηέΝ
ζήβί1ίΝ ΠλΪιβμΝ θαζκΰδ ηκτΝ
αΝ ΟέΣέΝ 1κθ-1κιΝ κυΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ
Λκυ λαεέκυ,Ν υθΪη δΝ βμΝ1ζλήβί1θΝ πσφα βμΝ φ έκυΝΝαυπζέκυέΝΝ
12.υηπζβλπηα δεάΝ παλαεα Ϊγ βΝ ΰδαΝ πζβλπηάΝ θΝ ΰΫθ δΝ δεα δευθΝ
ισ πθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝδ δκε β έαΝ1ζΝ βμΝ1ήβίίηΝΠλΪιβμΝ θαζκΰδ ηκτΝ βθΝ
Π λαξυλαΝ (ΟέΣέΝ ηβ-53-54-ηη),Ν υθΪη δΝ βμΝ αλδγηέΝ 1λγήβί1βΝ πσφα βμΝ
φ έκυΝΝαυπζέκυΝεαδΝ βμΝβζγήβί1θΝ δα αΰάμΝπζβλπηάμέ
13. ιΫ α βΝ αδ άηα κμΝ ΰδαΝ παλκξάΝ εκδθπφ ζκτμΝ λΰα έαμΝ
Λκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμΝ- ΰέΝΘ κ υλπθέΝ

κθΝ άηκΝ

14.Σλκπκπκέβ βΝ βμΝ υπ’Ν αλδγηέΝ 1θζήβί1θΝ έ έέ,Ν π λέΝ κλδ ηκτΝ
βηκ δεκτΝ υηίκτζκυΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ εαγυμΝ εαδΝ κπδευθΝ φκλΫπθΝ
βΝ βηκ δεάΝ πδ λκπάΝΠαδ έαμΝΰδαΝ βΝ δ έαΝβί1θΝ– 2018.
15.Γθπηκ σ β βΝ πέΝ πθΝ πλκ Ϊ
“ΠλΪγδΝ- ΚαλΫζβ” εαδ “Κα κυθέ λα”.

πθΝ κλδκγΫ β βμΝ πθΝ λ ηΪ πθΝ

16. παζζαΰάΝ άΝ ηβΝ πλκ αυιά πθΝ επλσγ ηβμΝ εα αίκζάμΝ κφ δζυθΝ
απσΝ ί ίαδπ δεκτμΝ εα αζσΰκυμΝ Σ ΠΝ υθΝ βίίβΝ - 2014
βΝ έΚέΝ Ι γηέαμ,Ν
πκθσηα δΝKITWOOD ΚΟΛΛΙΟΠΟΤΛΟΝ έ έ έ έέ
17. δαΰλαφάΝ άΝ ηβΝ κφ δζυθΝ απσΝ ί ίαδπ δεκτμΝ εα αζσΰκυμΝ πλκ έηπθΝ
αθΫΰ λ βμΝ ΤΝ δα άλβ βμΝ αυγαδλΫ πθΝ εα α ε υυθΝ βΝ έΚέΝ Λκυ λαεέκυΝ Π λαξυλαμ,Ν πκθσηα δΝ δαφσλπθΝκφ δζ υθ.
18.Έΰελδ βΝη αεδθά
Κο οποίη η:
1. θΪλ β βΝ βθΝδ
κυΝ άηκυ

κ

ζέ α

πθ βηΪλξκυ ε σμΝΫ λαμέΝ δΪγ
ΟΝΝΠΡΟ

βΝπέ

π βμέ

ΡΟΝΣΟΤΝ έέ

Π ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ βμ
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