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       Θ ΜΑΝΝ5ο
: δκλδ ησμΝπζβλ ικτ δκυΝ δεβΰσλκυΝ πέΝαΰπΰάμΝΚαίΫ κυ 

                      Παλα ε υάμ εα ΪΝ άηκυ. 
 

  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ
θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ17β  κυΝηβθσμΝΝΟε πίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝ υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ ίλμγί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ

ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ18683/13-10-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν ΝεΪγ ΝΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ υαβ ά δΝεαδΝ

θαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

 φκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ πέΝ
υθσζκυΝ π ΪΝ (ι)Νη ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ Ϋιδ  

(6), κΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 

ΠΝ αΝ λΝ σΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ - άηαλξκμΝ - Πλσ λκμ,Ν
2.Γ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ, ζέΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν
5. σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Νθέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,ΝκΝκπκέκμΝαθαπζβλυθ δΝ κΝ
αε δεσΝηΫζκμ,ΝπκυΝαπκυ δΪα δ,ΝεέΝ ζΪ βΝ υΪΰΰ ζκ. 

 

ΑΝπΝσΝθΝ Ν ΝμΝμΝ ΪηκυΝΓ υλΰδκμέ 
 

πέΝ κυΝ 5κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν
υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμ βθΝ η Ν αλδγησ εα Ϊγ βμΝ δεκΰλΪφκυΝ
145/ Γββ1/29-09-2016 αΰπΰά,Ν θυπδκθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ Πλπ κ δε έκυΝ
Κκλέθγκυ,Ν βμΝΚαίΫ κυΝΠαλα ε υάμΝ κυΝΓ πλΰέκυΝεα ΪΝ κυΝ άηκυΝηαμ, η Ν
βθΝκπκέαΝαβ ΪΝθαΝ βμΝεα αίζβγ έΝ ξλβηα δεάΝαπκαβηέπ βΝ υθκζδεκτΝπκ κτ 

6.550,00  € (ηέηηί,ίίΝ € ΰδαΝ βΝ γ δεάΝ αβηέαΝ εαδ 1έίίί,ίίΝ € ΰδαΝ βθΝ βγδεάΝ
ίζΪίβ), θκηδηκ σεπμΝ απσΝ βθΝ πέ κ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ αΰπΰάμΝ ηΫξλδμΝ
πζάλκυμΝ ικφζά πμ ΰδαΝ βθΝ ίζΪίβΝ κυΝ αυ κεδθά κυΝ βμΝ εαδΝ βμΝ υθ π έαΝ
αυ άμΝ αβηέαμΝ πκυ υπΫ β απσΝ απκεζ δ δεάΝ υπαδ δσ β αΝ κυΝ άηκυΝ εαδΝ

υΰε ελδηΫθα απσ βθΝ πλσξ δλβΝ εαδΝ πδπσζαδβΝ κπκγΫ β βΝ πζα δευθΝ
ηπκ έπθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ δ κπκέβ βΝ πθΝ κ βΰυθΝ εα ΪΝ ηάεκμΝ βμΝ ΛέΝ γβθυθ, 

εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ λΰα δυθΝαπσ υθ λΰ έκΝ κυΝ άηκυ.    
εκζκτγπμ,Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ αά β Ν κΝ δκλδ ησΝ πζβλ ικυ έκυΝ

δεβΰσλκυ,Νπλκε δηΫθκυ θαΝπαλα έΝΝσ αθΝ υαβ βγ έΝβ πμΝΪθπΝαΰπΰά εαδΝθαΝ
πλκα πέ δΝ αΝ βηκ δεΪΝ υηφΫλκθ αέΝ 
           ΗΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ Ϋλπ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ ζ1λζήβί1γ,Ν η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ εαδΝ
αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ 
 
 



 
 

            ΑΝπΝοΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝΝΟΝηΝσΝφΝωΝθΝα 

 

δολέα δ, τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν
πζβλ ικτ δκΝ δεβΰσλκΝ κυΝ άηκυΝ κθΝεέΝΓΙΑΝΝΙΚΟΝΓ υλγδο,ΝπλκμΝ κθΝκπκέκΝ
παλΫξ δΝ βθΝ θ κζάΝ εαδΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ παλα έΝ θυπδκθΝ κυΝ δοδεβ δεοτ 
Πλω ο δε έουΝ Κολέθγου, σ αθΝ γαΝ υαβ βγ έΝ βΝ αΰπΰάΝ βμΝ ΚαίΫ κυΝ
Παλα ε υάμΝ κυΝ Γ πλΰέκυΝ εα ΪΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ, τηφπθαΝ η Ν αΝ δμΝ κΝ
πλκκέηδκΝαθαφ λση θα,ΝΝαζζΪΝεαδΝ ΝεΪγ ΝθΫα,Νη ΪΝαπσΝαθαίκζάΝ υαά β άΝ
βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ θυπδκθΝ πθΝ δεα βλέπθΝπκυΝγαΝ δεΪ κυθΝεα ’ΝΫφ βΝαυ άΝ

εαδΝ ΰ θδεΪΝ θαΝ θ λΰά δΝ κ δ άπκ Ν πδίΪζζ αδΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ
βηκ δευθΝ υηφ λσθ πθΝεαδΝ βΝ δ επ λαέπ βΝ βμΝ δ κηΫθβμΝη Ν βθΝπαλκτ αΝ
πσφα βΝ ’Ναυ σθΝ θ κζάμΝηαμέΝΝ 

 

ΗΝαηκδίάΝ κυΝαθπ ΫλπΝ δεβΰσλκυΝγαΝΰέθ δΝ Ν τηφπθαΝη  δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝ
ζ1λζήβί1γΝ(Φ ΚΝΝβίκή έΝ ΄ήβί1γ)Ν κυΝΚυ δεαΝπ λέΝ δεβΰσλπθέ 
 

 
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ188/2016. 

 

     ΟΝ άηαλχομΝ-  Πλσ λομ                            ΣαΝΜΫζβ 

    βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ       ΡΪ βμΝπυλέ πθ 
 
           Παθ ζΫκυΝΚπθ αθ έθκμ 
 
           αε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ 
       Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓεδυθβμ 
                                                                           Γ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ 
                                                
                                                                           σ ξκλβμΝΚπθ αθ έθκμ 
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