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    Θ  Μ Α  7ο
: δΪγ βΝπέ π βμΝΰδαΝ κθΝ κλ α ησΝ βμΝ γθδεάμΝ κλ άμΝ βμΝ 

                         28
βμ

 Οε πίλέκυέ 
 

 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 βζβΝ κυΝ ηβθσμΝ Οε πίλέκυΝ κυΝ
Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ υ ΫλαΝ εαδΝ υλαΝ 1κμίί,Ν υθάζγ Ν Ν
αε δεάΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Νη ΪΝ βθΝυπΥΝαλδγέΝ1λ1θθήβί-10-

βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝεέΝΠ ΣΡΟΤΝΠαθαΰδυ β,ΝβΝκπκέαΝθσηδηαΝ
εαδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝ
γκηβήβί1ίΝ(Φέ έΚέκιήι-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 πθΝΛκυ λαεέκυΝ- Π λαξυλαμ,ΝΙ γηέαμ,Ν ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ

υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝ
Γ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ 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 αΝ
εακε υΝ(1κ),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 

 

 α  ό   ε : 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,Ν1ίέΝδεκζΪκυΝπ άλδκμ,Ν11έΡκυη ζδυ βμΝΓ υλΰδκμ,Ν1βέΠαπαγαθα έκυΝ

γαθΪ δκμ,Ν 1γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν 1ζέΛκΰκγΫ βμΝ Κπθήθκμ,Ν 1ηέΜκυαΪεβμΝ
γαθΪ δκμ,Ν1θέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Ν1ιέΠΫ λκυΝΘ σ πλκμ,Ν1κέ βηαεσπκυζκμΝ

Χλά 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 ό   ε 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
ιέ αλ ζΪμΝΠαθαΰδυ βμ,ΝκέΚκφδθΪμΝΗζέαμ,ΝλέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεάέ 
 



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

 γΫηα κμέ 
 

 πέΝ κυΝ 7
κυ

  γΫηα κμΝ βμΝ βη λβ έαμΝ δΪ αιβμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ Ϋγ Ν
υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμΝ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκ,Ν κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδμ 
1. ΗΝ υπΥΝ αλδγέΝ 1κιβζή1ζ-10-βί1θΝ Σ ξθδεάΝ Έεγ β - Πλκςπκζκΰδ δεσμΝ
ΠέθαεαμΝ κυΝΓλαφ έκυΝΠλκηβγ δυθΝ βμ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ, πκυΝ
αφκλΪΝ βθΝηδελκφπθδεά ΤΝβξβ δεά εΪζυοβΝ πθΝ ε βζυ πθΝ κλ α ηκτΝ βμΝ
28

βμ
 Οε πίλέκυ κΝΛκυ λΪεδ,Ν βθΝΠ λαξυλα,Ν κυμΝ ΰέκυμΝΘ κ υλκυμΝεαδΝ

αΝ Ί γηδα,Ν υθκζδεάμΝ απΪθβμΝ Πβέ480,0ίΠ€,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ αθα γ έΝ
αεκζκτγπμΝη Ν πσφα βΝΝ κυΝεέΝ βηΪλξκυέΝ 
2. ΟΝ βηκ δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμΝ σπκυ κθΝ Κέ έίί-

θζζγέίί1Ν κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθ,Ν η Ν έ ζκΝ Ο γθδεΫμΝ κπδεΫμΝ κλ ΫμΟΝ
πλκίζΫπ αδΝπέ π β πκ κτΝβέηίί,ίίΝ€.  

3. ΗΝυπ’ΝαλδγέΝ -610/14-10-2016 Πλσ α βΝ θΪζβοβμΝΤπκξλΫπ βμΝ Νπκ κτΝ
#2.480,0ίΠΝ€Ν ΝίΪλκμΝ κυΝαθπ ΫλπΝΚέ έ 
4. ΗΝαπσΝ1ζ/10/2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝπλκμΝ κΝ

βηκ δεσΝυηίκτζδκΝ ξ δεΪΝη Ν κΝγΫηαέ 
 

ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν εαγυμΝ
εαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηκΝ§Νγα

 κυΝθέγζθγήβίίθ,Νη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ
υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 

 

Α π ο φ α  ί  ε       ό φ ω  α 
 

1. γ ί ε  πέ π βΝπκ κτΝΠβέ480,0ίΠΝ€,Ν ΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ απαθυθΝ
κλ α ηκτΝ βμΝ γθδεάμΝ π έκυΝ βμΝβ8

βμ
 Οε πίλέκυ,Ν ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝβί1θ,ΝπκυΝ

πλσε δ αδΝθαΝ δκλΰαθυ δΝκΝ άηκμΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝΰδαΝ βθΝηδελκφπθδεά εαδΝ
βξβ δεάΝ εΪζυοβΝ πθΝ ε βζυ πθΝ  Λκυ λΪεδ,Ν Π λαξυλα,Ν ΰέκυμΝ
Θ κ υλκυμΝεαδΝΊ γηδαέ 
2. α έ ε  υθκζδεάΝ πέ π βΝ πκ κτΝ Πβέ480,0ίΠΝ €Ν Ν ίΪλκμΝ κυ Κέ έΝ ίί-

θζζγέίί1Ν κυΝ εΫζκυμΝ πθΝ ισ πθΝ βηκ δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝ
Ϋ κυμ,Ν η Ν έ ζκΝ Ο γθδεΫμΝ κπδεΫμΝ κλ Ϋμ",Ν πλκμΝ πζβλπηάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ

απαθυθΝ κλ α ηκτΝ βμΝ γθδεάμΝ π έκυΝ βμΝ 28
βμ

 Οε πίλέκυ,Ν ΰδαΝ κΝ Ϋ κμΝ
2016. 

 

ΗΝπαλκτ αΝ πσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ287/2016. 
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