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ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΝΟΜΟΝΚΟΡΙΝΘΙ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
Ν ΡΣΗΣ
ΝΗΝΜΝΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤΝ- Π Ρ ΧΩΡ ΝΓέΝΘ Ο ΩΡΩΝΝΝΝ
Α
Σ ΑΣΜΑ
πσΝ κΝπλαε δεσΝ υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝαλδγέΝ33
βμΝΝβ1βμ
ε ηίλέκυΝβί1θ
λδγησμΝ πσφα βμΝΝ378
Θ ΜΑ 20ο : Έΰελδ β η αεδθά πθ βηΪλξκυ ε σμΝΫ λαμέ
δΪγ βΝπέ π βμέ
 κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ βθΝαέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝ(ΙΪ κθκμΝ
ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ 21β κυΝ ηβθσμΝ ε ηίλέκυ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ
ί κηΪ κμΝ Σ Ϊλ βΝ εαδΝ υλαΝ 1ι:3ί,Ν υθάζγ Ν
Ν αε δεά υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝ
υηίκτζδκ,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέ 23302/16-11-2016 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 κυΝ ΪλγλκυΝ θιΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ίΝ (Φέ έΚέΝ κιήι-6-βί1ί),Ν π λέΝ “ΝΫαμΝ
λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ
ΚαζζδελΪ βμ”,Ν
Ν εαγΫθαθΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκ,Ν κυμΝ πλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ
βηκ δευθΝεκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ,ΝΙ γηέαμ,Ν ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ
υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝ
κπκέκμΝ ά αθΝ παλυθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ απκφα έ δΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ
βη λά δαμΝ δΪ αιβμέ
φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν
κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ έεκ δΝ
π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ α
εαπΫθ (15), κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ
εάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ
α ό
ε : 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν γέΓ πλΰέκυΝ
γαθΪ δκμ,Ν ζέΘυηάμΝ Φέζδππκμ, 5.ΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν θέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν
ιέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν κέΝ Ρκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ,Ν λέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ, 10.πτλκυΝ
Κπθήθκμ, 11έΛκΰκγΫ βμΝ Κπθήθκμ,Ν 1βέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν 1γέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ζέΝ
ΚκφδθΪμΝΗζέαμ,Ν1ηέ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέΝ
 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλέ αθ αδΝ κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ
ΰέπθΝΘ κ υλπθ εέΝΚπθ αθ άμΝ- εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμ.
Α π ό
ε : 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέΚκλ αζάΝ π βλέα,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν
4.Πλπ 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 λκυΝ Θ σ πλκμέ
11έΡΪ βμΝπυλέ πθ,Ν1βέΠατζκυΝΠατζκμέΝ
 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ θΝ παλ υλέ εκθ κΝκδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ
βηκ δευθΝΚκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμΝεαδΝΙ γηέαμ,Νά κδμΝεαΝ θ ΪθκυΝ ζΫθβΝ
εαδΝεέΝ άηκυΝΚπθήθκμΝαθ έ κδξα,ΝεαγυμΝεαδΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝ
εέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ
ΠλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κυΝ 1ζκυ γΫηα κμΝ απκξυλβ αθΝ απσΝ βθΝ αέγκυ αΝ κδ εέεέΝ
ΛκΰκγΫ βμΝ εαδΝ σ ξκλβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ παθάζγαθΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ υαά β β κυΝ θΝ ζσΰπΝ
γΫηα κμέΝ

ΠλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κυΝ 1ικυ γΫηα κμΝ πλκ άζγ Ν βΝ εαέΝ Πλπ κπαππΪ,Ν βΝ κπκέαΝ εαδΝ
π λΫη δθ ΝηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμέΝ
πέΝ κυΝ 20κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ (τ λαΝ εδΝ απσΝ βθΝ υαά β βΝ τκΝ
Ϋε αε πθ) κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ
Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκΝ κθΝ
κπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ
1. ΣκΝυπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ κυΝΓλαφ έκυΝ βηΪλξκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝκΝεέΝ άηαλξκμΝ
πλαΰηα κπκέβ Ν θθΫα (09)Νη αεδθά δμΝ ε σμΝΫ λαμ,Νεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ0712-βί1θΝΫπμΝ21-12-βί1θ,ΝπμΝ ιάμμ

δμΝίι-12-βί1θΝ βθΝΠΪ λα, Ν υθΪθ β βΝ κΝ άηκΝΠα λΫπθέ

δμΝ ί8-12-βί1θΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ Οδεκθκηδευθ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μ

δμΝ ίλ-12-βί1θΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ
π λδευθΝ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μ

δμΝ 1γ-12-βί1θΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ
π λδευθΝ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μ

δμΝ 1ζ-12-βί1θΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθΝ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μ

δμΝ 1η-12-βί1θΝ
κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθΝ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μ

δμΝ1λ-12-2016 βθΝΚ
βθΝ γάθα,Ν τηφπθα η Ν βθΝυπ΄ΝαλδγέΝγθγκή1θ-12-2016,
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ι α έΝ δΝ γΫηαΝ πθΝ άηπθΝ αΝ σλδαΝ πθΝ κπκέπθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ
Κααέθκέ

δμΝβί-12-βί1θΝ κΝΛ ίέ δΝ λεα έαμΝ Ν υθ λέα βΝ βμΝ Ν ΟΠ Ν έ έ,Ν τηφπθαΝη Ν
βθΝαπσΝ1η-12-βί1θΝ(η ΝαλδγέΝπλπ έΝ άηκυΝβγζλζή1λ-12-βί1θ)Νπλσ εζβ β

δμΝ β1-12-2016
κΝ Τπκυλΰ έκΝ Σκυλδ ηκτ
βθΝ γάθα,Ν
Ν υθΪθ β βΝ η Ν
υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μέ
2. ΣκΝΰ ΰκθσμΝ σ δΝ βΝπλκβΰκτη θβΝ βμΝ παλκτ αμΝ υθ λέα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκτζδκυΝ
πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ 07/12/2016 σ αθΝ θΝ έξ Ν πλκετο δΝ βΝ αθΪΰεβΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ
η αεδθά πθέ
3. ΣκΝ υπβλ δαεσΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Μδ γκ κ έαμΝ κυΝ ΟδεκθκηδεκτΝ Σηάηα κμΝ κυΝ
άηκυ,Νπ λέΝ δΪγ βμΝ υθκζδεάμΝπέ π βμ πκ κτΝΠλ0,ίίΠΝ€Ν(9 η αεδθά δμΝαυγβη λσθΝ×Ν
1ί,ίίΝ €Ν οΝ λί,ίίΝ €)Ν Ν ίΪλκμΝ κυΝ Κέ έΝ ίί-θζβ1έίί1Ν η Ν έ ζκμΝ «Ο κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εαδΝ
απκαβηέπ βΝ πθΝ η αεδθκτη θπθΝ ΰδαΝ υπβλ έαΝ βηΪλξκυΝ - θ δ βηΪλξπθ»,Ν ΰδαΝ βθΝ
πζβλπηάΝ πθ ισ πθΝ πθ αθπ ΫλπΝη αεδθά πθ κυΝεέΝ βηΪλξκυ.
4. ΗΝυπ΄ΝαλδγέΝ -750/21-12-βί1θΝΠλσ α βΝ θΪζβοβμΝΤπκξλΫπ βμέ
ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν κθΝ ε ζκτη θκΝ
πλκςπκζκΰδ ησ,Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζίΝπαλέΝ1Ν κυΝΝέΝγζθγήβίίθ,ΝεαγυμΝεαδΝαυ ΫμΝ
κυΝ ΝέΝ ζγγθήβί1ηΝ (Φ ΚΝ λζΝ έ ΄)Ν « απΪθ μΝ η αεδθκτη θπθΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ βμΝ
πδελΪ δαμ»,Νη ΪΝαπσΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ
Αποφα

ί

ε
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1. Κ ί ε επ ε
έ ε ,Ν ζσΰπΝ εα π έΰκθ κμΝ εαδΝ πλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ
ε
ί ε δμ πλαΰηα κπκδγ έ μΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ η αεδθά δμΝ κυΝ εέΝ βηΪλξκυ απσ 07-12βί1θΝΫπμΝβ1-12-βί1θ,ΝπμΝ ιάμμ

δμΝίι-12-βί1θΝ βθΝΠΪ λα

δμΝίκ-12-βί1θΝ βθΝ γάθα

δμΝίλ-12-2016 βθΝ γάθαΝ

δμΝ1γ-12-2016 βθΝ γάθα

δμΝ1η-12-2016 βθΝ γάθα

δμΝ1λ-12-2016 βθΝ γάθα

δμΝβί-12-βί1θΝ κΝΛ ίέ δΝ λεα έαμΝ

δμΝβ1-12-βί1θΝ βθΝ γάθα

2.
ί ε δμΝ απΪθ μΝ πθΝ ε σμΝΫ λαμΝη αεδθά πθΝεαδΝβη λά δαμΝαπκαβηέπ βμΝ κυΝ
βηΪλξκυΝεέΝΓεδυθβΝΓ πλΰέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝαθΫλξκθ αδΝ κΝ υθκζδεσΝπκ σΝ πθΝΠ90,0ίΠΝ€ΝΤΝ
αθαζυ δεΪΝΫξκυθΝπμΝ ιάμμ
βη λά δαΝαπκαβηέπ βΝίλ η αεδθά πθΝ(αυγβη λσθ)ΝxΝ1ί,ίίΝ€ΝοΝλί,ίίΝ€έ
γ. α έ ε πί ω
#90,0ίΠΝ€Ν ΝίΪλκμΝ κυΝΚέ έΝίί-θζβ1έίί1Ν κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθΝ
λΫξκθ κμΝΫ κυμΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ,ΝΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ ισ πθΝ πθΝ θΝζσΰπΝ
ε σμΝΫ λαμΝη αεδθά πθΝ κυΝεέΝ βηΪλξκυέ
τηφπθαΝ η Ν αΝ δμΝ κΝ πλκκέηδκΝ αθαζυ δευμΝ αθαφ λση θαΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ υπβλ
βη έπηαΝ κυ Γλαφ έκυΝ βηΪλξκυΝ κυΝ άηκυΝηαμέ
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ378/2016.
ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμ)
ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ
Λκυ λΪεδΝ22 Νκ ηίλέκυΝβί16
ΟΝΠλσ λκμΝ έέ
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