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ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝΚΟΡΙΝΘΙ 
ΗΜΟΝΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤΝΠ Ρ ΧΩΡ ΝΝ- ΓέΝΘ Ο ΩΡΩΝ
Α

Ν ΡΣΗΣ

Α

ΜΑ

πσΝ κΝπλαε δεσΝ υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝαλδγηέΝΝ33
βμΝΝβ1βμ
ε ηίλέκυΝβί1θ
Α
ό Απόφα
3θ2
Θ Ε Μ Α ζο:ΛάοβΝαπσφα βμΝΰδαΝΪθκδΰηαΝθΫκυΝ λαπ αδεκτΝζκΰαλδα ηκτΝπλκμΝ
εα αίκζάΝ πθΝπλκθκδαευθΝ πδ κηΪ πθέ.
 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ
βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ β1 β κυΝ ηβθσμΝ
ε ηίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ Ν Σ Ϊλ βΝ εαδΝ υλαΝ ίημγίΝ
ηέηέ,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Ντ λαΝαπσΝ βθΝ
υπΥΝ αλδγηέΝ βγγίβή1θ-12-βί1θΝ πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ εέΝ Π ΣΡΟΤΝ
Παθαΰδυ β,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέΝκιήι-6-βί1ί),Νπ λέΝ“ΝΫαμΝ
λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ ΠλσΰλαηηαΝΚαζζδελΪ βμ”,Ν ΝεαγΫθαθΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκ,Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝ
υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν Ι γηέαμ,Ν
ΰέΝ Θ κ υλπθ,Ν κθΝ Πλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ ΣκπδεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Πδ έπθΝ
εαδΝ κθΝ άηαλξκΝ εέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝ Γ υλΰδκ,Ν κΝ κπκέκμΝ ά αθΝ παλυθ,
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ απκφα έ δΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ βη λά δαμΝ
δΪ αιβμέ
φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν
κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ
υθσζκυΝ έεκ δ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
εαπΫθ ΝΝΝ(1η),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ
ΠΝ αΝ λΝ σΝ θΝ Ν Ν μμΝ 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν
γέΓ πλΰέκυΝ
γαθΪ δκμ,Ν ζέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν ηέΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν
θέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν ιέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν κέΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ,Ν
λέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν 1ίέπτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν 11έΛκΰκγΫ βμΝ Κπθήθκμ,Ν
1βέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν 1γέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ζέΚκφδθΪμΝ Ηζέαμ,Ν 1ηέΝ
βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέ
 βθΝπαλκτ αΝ υθ λέα βΝπαλ υλέ ε κΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ
βμΝ έΚέΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθ,ΝΚπθ αθ άμΝ- εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμέ
Ν πΝ σΝ θΝ Ν Ν μμΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέΚκλ αζάΝ π βλέα,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν
ζέΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν ηέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν θέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν
ιέ αλ ζΪμΝ Παθαΰδυ βμ,Ν κέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν λέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά,Ν
1ίέΠΫ λκυΝΘ σ πλκμ,Ν11έΡΪ βμΝπυλέ πθ,Ν1βέΠατζκυΝΠατζκμ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝ
πλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέ
πσΝ βθΝ υθ λέα βΝ απκυ έαααθΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ
έΚέΝ Λκυ λαεέκυΝ – Π λαξυλαμΝ εαδΝ Ι γηέαμ,Ν θ ΪθκυΝ ζΫθβΝ εαδΝ άηκυΝ

ΚπθήθκμΝαθ έ κδξα,ΝΝεαγυμΝεδΝκΝΠλσ
ΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ

λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝΣέΚέΝΠδ έπθ,Ν

υαβ κυηΫθκυΝ κυΝ4κυ γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ντ λαΝεδΝαπσΝ
βΝ υαά β βΝ τκΝ(β)Ν ε Ϊε πθ,ΝΝκΝεέΝΠλσ λκμΝ Ϋγ
ΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ
υηα κμΝ αΝ ιάμμ
1έΣκΝ υπ΄αλδγηέΝ λγθηήβκ-03-βί1θΝ θβη λπ δεσΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ ΤπέΝ
π λδευθΝ – ΣηέΝ πδξκλβΰά πθΝ Σέ έΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν αΝ πλκθκδαεΪΝ
πδ σηα αέ
2.ΣκΝ υπ΄αλδγηέΝ λ1ίκήβζ-03-βί1θΝ (
Ν ΩΚΦλζθηΦΘ -γΤΠ)Ν Ν κλγά
παθΪζβοβ,ΝΫΰΰλαφκΝ κυΝΤπέΝ π λδευθΝ– ΣηέΝΝ πδξκλβΰά πθΝΣέ έ,
αΝ
πζαέ δαΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ Ϊ εβ βμΝ βμΝ αληκ δσ β αμΝ εα αίκζάμΝ πλκθκδαευθΝ
πδ κηΪ πθΝ απσΝ κυμΝ δκδεβ δεΪΝ υπκ βλδαση θκυμΝ Ν ΫπμΝ άη λαΝ άηκυμ
η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ εαδ κ άηκμ ηαμ,Ν Ν ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ γθδεκτΝ Μβ λυκυΝ
δεαδκτξπθΝ εκδθπθδευθΝ εαδΝ πλκθκδαευθΝ πδ κηΪ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκ,Ν
έθκθ αδΝ ξ δεΫμΝ Ν κ βΰέ μΝ πζβλπηάμ,Ν ξΫ δκΝ ικυ δκ σ β βμΝ ΰδαΝ βΝ
υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ αδλ έαΝ‘’ δα λαπ αδεΪΝυ άηα αΝ έ έ’’,ΝεαγυμΝεαδ κ θΫκμΝ
πέθαεαμΝ η Ν αΝ πδ π δεΪΝ δ λτηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ
βΝ δα δεα έαΝ
πζβλπηάμέ
γέΣκΝαπσΝ1θ-12-βί1θΝυπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ βμΝΣαη δαεάμΝΤπβλ έαμΝ
κυΝ άηκυΝη Ν κΝκπκέκΝαβ έ αδΝ κΝΪθκδΰηαΝθΫκυΝ λαπ αδεκτΝζκΰαλδα ηκτΝ δμΝ
υθ λΰααση θ μΝ η Ν κθΝ άηκΝ ηαμΝ λΪπ α μ,Ν ά κδΝ
γθδεάΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ
ζζΪ κμΝ εαδΝ Eurobank Ergasias A.E., ΰδαΝ βθΝ εα αίκζάΝ πθΝ πλκθκδαευθΝ
πδ κηΪ πθέ
ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ αΝαθπ Ϋλπ,Νη ΪΝαπσΝ
υαά β βΝεδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ
ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝεα ΪΝΝΝΠΝζΝ ΝδΝκΝοΝβΝφΝέΝα
(η δκοβφκτθ κμΝ κυΝ έ έΝΧλέΝ βηαεσπκυζκυ)
ΰελέθ δΝ κΝΪθκδΰηαΝθΫκυΝ λαπ αδεκτΝζκΰαλδα ηκτΝ βΝ υθ λΰααση θβΝ
η Ν κθΝ άηκΝ λΪπ αα, E
ή
άπ α
Ε ά ο , ΰδαΝ βθΝεα αίκζάΝ πθΝ
πλκθκδαευθΝ πδ κηΪ πθΝ
κυμΝ δεαδκτξκυμΝ ηΫ πΝ κυΝ δα λαπ αδεκτΝ
υ άηα κμέ
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησ 362/2016
ΟΝΠλσ

λκμ

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ)
ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ
Λκυ λΪεδΝββΝ ε ηίλέκυΝβί1θέ
ΟΝΠλσ λκμ
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