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Α  Απ φα   286 

 

Θ Ε Μ Α  θο
: πκ κξάΝπκ κτΝΠι1έζ1η,ίίΠΝ€ΝαπσΝΤΠέ έΤ έ έ (Κ ΠΝβί1θ) 

                     ΰδαΝεΪζυοβΝ απαθυθΝ ε Ϋζ βμΝΫλΰπθΝεαδ π θ υ δευθ 
                     λα βλδκ ά πθΝ(8β, 9β & 10β εα αθκηΫμΝβί1θ)έ 
 

 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 πίλέκυΝ κυΝ
Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝ υλαΝ 18:00,Ν υθάζγ Ν Ν
αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ19166/20-10-

2016 πλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,ΝβΝκπκέαΝθσηδηαΝ
εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝ
3κηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέ87/7-6-βί1ί),Νπ 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 δευθΝ
εκδθκ ά πθΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμ,Ν  Ι γηέαμ,Ν ΰέπθ Θ κ υλπθ,Ν κθΝ
Πλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθσ β αμΝ Πδ έπθΝ εαδΝ κθΝ άηαλξκΝ εέΝ
ΓΚΙΩΝ Ν ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ, πλκε 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 έεκ δΝ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
εακε υΝ(1κ), κΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

 α      : 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν
γέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν ζέΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν ηέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν
θέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν ιέΡΪ βμΝ πυλέ πθ,Ν κέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν λέΚκλ αζάΝ
π βλέα,Ν 1ίέΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν 11έΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ, 
1βέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν1γέΠαθ ζΫκυΝΚπθήθκμ,Ν1ζέΛκΰκγΫ βμΝΚπθήθκμ,Ν
1ηέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν 1θέ σ ξκλβμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ιέΠΫ λκυΝ Θ σ πλκμ,Ν
1κέ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέ 

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

 Α π     μΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέπτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν γέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν
ζέΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν
7. αλ ζΪμΝΠαθαΰδυ βμ,ΝκέΚκφδθΪμΝ ζέαμ,ΝλέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεάέ 



 

 ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ κπκδκυ άπκ Ν γΫηα κμ πλκ άζγαθΝ κδΝ βηκ δεκέΝ
τηίκυζκδΝ εεέΝ ΠατζκυΝ Πατζκμ,Ν ΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν πκυΝ παλΫη δθαθΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμΝεαδΝΚκφδθΪμΝ ζέαμ, πκυΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βΝ υαά β βΝ
κυΝζκυ γΫηα κμέ 

 
πέΝ κυΝ θκυ  γΫηα κμ βμΝ βη λβ έαμΝ δΪ αιβμ κΝ εέΝ Πλσ λκμ Ϋγ  

υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδμ 
1. Ν υπ’Ν αλδγέΝ γίλίζ/06-10-2016 ( μΩζΩ ζθηΦΘ -ΙΟΟ)Ν πσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝ ΤΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμ,Ν π λέΝ πθΝ 8βμ, 9βμ & 
10βμ εα αθκηυθΝ σ πθΝαπσΝ κυμΝΚ θ λδεκτμΝ υ κ ζ έμΝΠσλκυμΝΫ κυμΝβί1θΝ
(Κέ έΠέΝβί1θ)Ν υθκζδεκτΝπκ κτΝγηέ1κηέίίβ,ίίΝ€Ν κυμΝ άηκυμΝ βμΝΧυλαμ,Ν
η αιτΝ αυ υθΝ εαδΝ κθΝ άηκΝ ηαμΝ πκ κτΝ 71.ζ1η,00€, ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ

απαθυθΝ ε Ϋζ βμΝΫλΰπθΝεαδΝ π θ υ δευθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυμέ 
2. ΣκΝ υπ’Ν αλδγέΝ 719/18-10-βί1θΝ ΓλαηηΪ δκΝ έ πλαιβμΝ βμΝ Σαη δαεάμΝ
Τπβλ έαμΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν πκ κτΝ ι1έζ1η,ίί,Ν εα σπδθΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ
απσφα βμΝεαδΝ βμΝυπ’ΝαλδγέΝ γίλίηήβί1θΝξλβηα δεάμΝ θ κζάμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ

π λδευθΝΤΝ δκδεβ δεάμΝ θα υΰελσ β βμΝπλκμΝ κΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝ
ΤΝ αθ έπθέ 
3. Ν απσΝ 1κ-10-βί1θΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Σαη δαεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ άηκυΝ ηαμΝ
π λέΝαπκ κξάμΝ κυΝ υθκζδεκτΝπκ κτΝ πθΝΠι1έζ1η,ίίΠΝ€Νεα ΪΝ αΝαθπ Ϋλπέ 
4. ΟΝ βηκ δεσμΝπλκςπκζκΰδ ησμΝΫ κυμΝβί1θ,ΝσπκυΝ κΝ εΫζκμΝ πθΝ σ πθΝ
κυΝΫξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝκΝΚέ έ1γ11Νη Ν έ ζκΝ«Κ θ λδεκέΝαυ κ ζ έμΝπσλκδΝ(Κ Π)Ν
π θ υ δευθΝ απαθυθΝ πθΝ άηπθ»Ν εδΝ ΫξκυθΝ ΰΰλαφ έΝ Ν αυ σθΝ κδΝ

απαδ κτη θ μΝπδ υ δμέΝ 
 
     ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν η ΪΝ απσΝ

δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 
 

Α π ο φ α  ί           φ ω  α 
 

1. Απο έχ α  κΝπκ σΝ πθΝΠι1έζ1η,ίίΠΝ€,Νπλκ λξση θκυΝαπσΝπδ υ δμΝ
Κέ έΠέΝ Ϋ κυμΝ βί1θΝ (8β, 9β & 10β εα αθκηΫμ),Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ υπ’Ν αλδγέΝ
30905ήβί1θΝ ξλβηα δεάΝ θ κζάΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθΝ ΰδαΝ ΫλΰαΝ εαδΝ
π θ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μ, αΝκπκέαΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝ κθΝΚέ έ1γ11Ν κυΝ
εΫζκυμΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΫ κυμΝβί1θέ 

2. ΣαΝ αθπ ΫλπΝ πκ ΪΝ γα α α ο  Ν ΫλΰαΝ εαδΝ π θ υ δεΫμΝ
λα βλδσ β μΝ κυΝ άηκυΝη Ν πση θβΝαπσφα βΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυέ 

 
Νπαλκτ αΝ πσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ 286/2016. 

 

ΟΝΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                       ΣαΝΜΫζβ 
              (΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ) 

              ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
             Λκυ λΪεδΝΝ25 Οε πίλέκυΝβί1θ 

           ΟΝΝΝΠλσ λκμΝ έέ 
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