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ΘΕΜΑ 1ο έ α ο 

: Καγκλδ ησμΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝ πκξδεκτΝπλκ ππδεκτ 
                            πκυΝγαΝπλκ ζβφγ έΝη Ν βθΝΟΧ1ήβί1θ 

 
 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 24β κυΝ ηβθσμΝ
Οε πίλέκυ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝ υλαΝ 1κμίί,Ν

υθάζγ Ν Ν αε δεά υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέ 
19166/20-10-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,ΝβΝ
κπκέαΝ θσηδηαΝ εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ
ΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέΝκιήι-6-βί1ί),Νπ λέΝ“ΝΫαμΝ λξδ ε κθδεάμΝ
βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ

ΚαζζδελΪ βμ”,Ν ΝεαγΫθαθΝ βηκ δεσΝτηίκυζκ,Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ
πθΝ βηκ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν Ι γηέαμ,Ν ΰέΝ

Θ κ υλπθ,Ν κθΝ Πλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθσ β αμΝ Πδ έπθΝ εαδΝ
κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ,Νπλκε δηΫθκυΝ

θαΝ υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα 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 έεκ δΝ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ α 
εακε υ (18),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 
 α  ό   ε : 1έΠΫ λκυΝΠαθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Νβέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν

γέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,ΝζέΘυηάμΝΦέζδππκμ,ΝηέΚκλ αζάΝπ βλέα, 6.ΝδεκζΪκυΝ
π άλδκμ, 7.Παθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν κέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν λέΠΫλλαμΝ
π άλδκμ,Ν 10έΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν 11έΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν 12έΡκυη ζδυ βμΝ
Γ υλΰδκμ,Ν13έαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ, 14έΛκΰκγΫ βμΝΚπθήθκμ,Ν1ηέΜκυαΪεβμΝ

γαθΪ δκμ,Ν 1θ. σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ, 17έΠΫ λκυΝ Θ σ πλκμ,Ν
18έ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέΝ 
  

 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλ υλέ εκθ κΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ
υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ Κκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ, ΰέπθΝ
Θ κ υλπθ εαδΝ Ι γηέαμ, ά κδμΝ εαΝ θ ΪθκυΝ ζΫθβ, εέΝ Κπθ αθ άμΝ - 
εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμ εαδΝ εέΝ άηκυΝ Κπθήθκμ,Ν αθ έ κδξα, εαγυμΝ εαδΝ κΝ
Πλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 

 
Α π ό   ε μΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν 2.πτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν γέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν
ζέΠατζκυΝΠατζκμ,ΝηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Νθέ αλ ζΪμΝΠαθαΰδυ βμ,  
 



 
ιέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,ΝκέΚκφδθΪμΝΗζέαμ, 9.Θ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά,ΝκδΝκπκέκδΝ

θΝπλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέΝ 
  

ΠλδθΝ βθΝ υαά β βΝκπκδκυ άπκ  γΫηα κμΝπλκ άζγαθΝκδΝεέεέΝΠατζκυΝ
ΠατζκμΝ εαδΝ ΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν κδΝ κπκέκδΝ παλΫη δθαθ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ

υθ λέα βμ, εαγυμΝεαδΝκΝ εέΝΚκφδθΪμΝΗζέαμ κΝκπκέκμΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βθΝ
υαά β βΝ κυΝζκυΝγΫηα κμ. 

 
ΠλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υαά β βμΝ πθΝγ ηΪ πθΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν

κ εέΝ Πλσ λκμ πλσ δθ Ν βθΝ υαά β βΝ κυΝ γΫηα κμ: «Καγκλδ ησμΝ πθΝ
δ δεκ ά πθΝ πκξδεκτΝπλκ ππδεκτΝπκυΝγαΝπλκ ζβφγ έΝη Ν βθΝΟΧ1ήβί1θ» 

Ϋε αε αΝ πμΝ εα π έΰκθ κμ,Ν εαγσ δΝ βΝ δα δεα έαΝ πλσ ζβοβμΝ πκξδεκτΝ
πλκ ππδεκτ, βΝ κπκέαΝ έθαδΝ ξλκθκίσλαΝ εαγυμΝ δ θ λΰ έ αδΝ ηΫ π  Π,Ν
πλΫπ δΝθαΝκζκεζβλπγ έΝ θ σμΝ κυΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμέ 

ΣκΝ υηαΝ κησφπθαΝ απκφΪ δ  βθΝ υαά β βΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ γΫηα κμΝ
Ϋε αε αΝπμΝεα π έΰκθ κμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθι παλέΝ7 
κυΝΝέΝγκηβήβί1ί. 

 
 εκζκτγπμΝκΝεέΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ πθΝµ ζυθΝ κυΝυηα κμ,Ν βθΝ
απσΝ 24-10-2016 δ άΰβ βΝ κυΝ θ δ βηΪλξκυΝ εαγαλδσ β αμΝ εέ π άλδκυΝΝ
ΠΫλλα, πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝπμΝ ιάμμ 
" Έξκθ αμΝυπσοβμ 
1. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ 1 εαδΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ β1Ν κυΝ θέβ190/94 (Φέ έΚΝ

βκή1λλζΝ έ ’), 
2. ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέ1Ν κυΝ ΝΪλγλκυΝβίηΝθέΝ γηκζήίιΝ (Φέ έΚΝ1ζγή έ ΄ήβκ-

06-βίίιΝ«Κυ δεαμΝΚα Ϊ α βμΝ βηκ δευθΝεαδΝΚκδθκ δευθΝΤπαζζάζπθ» 
3. ΣβθΝυπέΝαλδγηέΝλγήίθ-04-βί1θΝ πσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝπ λέΝ

υπκίκζάμΝαδ άηα κμΝΰδαΝπλσ ζβοβΝ πκξδεκτΝπλκ ππδεκτΝαθ απκ κ δεκτΝ
ξαλαε άλαΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1θ,Νά κδΝ έεκ δΝ θσμΝ(β1)Ν λΰα υθΝεαγαλδσ β αμΝ- 
υθκ υθΝ απκλλδηηα κφσλπθ,Ν πΫθ Ν (η)Ν Ο βΰυθΝ εαδΝ τκΝ (β)Ν
Ηζ ε λκζσΰπθέ 

4. ΣβθΝ υπέΝ αλέΝ πλπ έΝ γ1ιίλήβίκιή1λ-04-βί1θΝ ξ δεάΝ δ βΰβ δεάΝ Έεγ βΝ
βμΝ πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν υ δεάμΝ ζζΪ αμΝ εαδΝ

ΙκθέκυέΝ 
5. ΣβθΝ υπέΝ αλέΝ πλπ έΝ κδεέΝ 1ηγβηήίλ-05-βί1θΝ ξ δεάΝ πσφα βΝ κυΝ

ΤφυπκυλΰκτΝ π λδευθΝεαδΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΝπ λέΝΫΰελδ βμΝ
τθαοβμΝπ θ αεκ έπθΝκΰ σθ αΝηέαμΝ(ηκ1)Ν υηίΪ πθΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ

δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ Ν υπβλ έ μΝ αθ απκ κ δεκτΝ
ξαλαε άλαΝ ΝΟΣ Να΄ίαγηκτΝ βμΝξυλαμΝη αιτΝαυ υθΝεαδΝκΝ άηκμΝηαμέ 

6. ΣβθΝ οάφδ βΝ δμΝ 1κέ1ίέβί1θΝ βΝ κυζάΝ κυΝ ξΫ δκυΝ ΝσηκυμΝ “ ζζβθδεσΝ
Ί λυηαΝ Έλ υθαμΝ εαδΝΚαδθκ κηέαμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμ” σπκυΝη Ν κΝ ΪλγλκΝ
1θΝ κδΝ δ ξτκυ μΝ α κµδεΫμΝ υµίΪ δμΝ εαδΝ σ μΝ α κµδεΫμΝ υµίΪ δμΝ ΫξκυθΝ
ζάι δΝµΫξλδΝεαδΝ θ θάθ αΝ(90)ΝβµΫλ μΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝ
θσµκυΝ ΰδαΝ βθΝ εαγαλδσ β αΝ πθΝ ε δλέπθΝ πθΝ βµκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν πθΝ
αθ ιΪλ β πθΝ αλξυθ,Ν πθΝ ΝέΠέ έ έ,Ν πθΝ ΝέΠέΙέ έΝ εαδΝ πθΝ ΟέΣέ έ,Ν σππμΝ
πέ βμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν έ κυμΝ Τπβλ έ μΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ αλµσ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ

εαγαλδσ β α,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ αθαΰευθΝ εαγαλδσ β αμΝ Ν
Ϊζζ μΝ Τπβλ έ μΝ πθΝ ΟέΣέ έ,Ν παλα έθκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ µΫξλδΝ εαδΝ δμΝ
31.12.2017,Νεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝεΪγ ΝΪζζβμΝ δΪ αιβμέΝ 

7. ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝπαλα έθκθ αδΝησθκΝκδΝ υηίΪ δμΝΰδαΝ βθΝεαγαλδσ β αΝεαδΝ
σξδΝ πθΝΗζ ε λκζσΰπθέ 

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/128626_e-ellkain-pap.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/128626_e-ellkain-pap.pdf


8. ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δ,Ν εα σπδθΝ βμΝ βζ φπθδεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ πκυΝ έξαη Ν η Ν κΝ
 ΠΝπλκε δηΫθκυΝκΝ άηκμΝηαμΝθαΝπλκ ζΪί δΝπλκ ππδεσΝ ηβηα δεΪΝεαδΝ

σξδΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ αδ άηα κμ,Ν ά κδΝ εαδΝ δμΝ έεκ δΝ κε υΝ (βκ)Ν γΫ δμΝ
απαδ έ αδΝ πσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ θαΝ
πλκετπ κυθΝκδΝ δ δεσ β μΝκδΝκπκέ μΝγαΝπλκ ζβφγκτθΝη Ν βθΝΟΧ1ήβί1θΝ
εαδΝπκδ μΝη Ν πση θβΝΟΧέ 

                                                ΙΗΓΟΤΜ Σ Ν 
ΝαΝ πλκ ζβφγκτθΝ η Ν βθΝ ΟΧΝ 1ήβί1θΝ Ν τκΝ (β)Ν Ϊ κηα, δ δεσ β αμΝ Ν

Ηζ ε λκζσΰπθ,Ν η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ,Ν
εαδΝκδΝυπσζκδπ μΝ δ δεσ β μΝη Ν πση θβΝΟΧ,Ν ΪθΝπλκετο δΝαθΪΰεβέ" 
 
 ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ αΝαθπ Ϋλπ,Νη ΪΝαπσΝ

υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 
 

Α π ο φ α  ί ζ ε          ό φ ω  α 

 

 Κα ο ίζε  δμΝ δ δεσ β μΝ κυΝ πκξδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ γαΝ
πλκ ζβφγ έΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυ, η Ν
βθΝΟΧΝ1ήβί1θ, εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ τκΝ(β)ΝγΫ δμΝ ΝΗζ ε λκζσΰπθέ 

  
 Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ πκξδεσΝ πλκ ππδεσΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κλδ ηΫθκυΝ
ξλσθκυ η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ δ δεσ β μ γαΝ πλκ ζβφγ έ η Ν πση θβΝ ΟΧ, ΪθΝ
πλκετο δΝαθΪΰεβ. 

 
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ281/2016. 

 
 
                 ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                ΣαΝΜΫζβ 

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμ) 
 

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
Λκυ λΪεδΝ25 Οε πίλέκυΝβί16 

ΟΝΠλσ λκμΝ έέ 
 


	ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
	ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
	Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
	Αριθμός Απόφασης  281

