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ΘΕΜΑ  22
ο
: Ο δαΰλαφάΝάΝηβΝκφ δζυθΝαπσΝί ίαδπ δεκτμΝεα αζσΰκυμΝ 

                      πλκ έηπθΝ αθΫΰ λ βμ  &  δα άλβ βμ  αυγαδλΫ πθ 
                      εα α ε υυθ  β  έΚέΝ Λκυ λαεέκυ - Π λαξυλαμ,Ν 
                      πκθσηα δΝ δαφσλπθΝκφ δζ υθΟΝΝ 

 
 κΝΛκυ λΪεδΝεαδΝ βθΝαέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝ(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 εαδΝυλαΝ1κμίί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεά υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ,Ν

η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέ 19166/20-10-2016 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 γκηβήβί1ί (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 δεσΝτηίκυζκ,Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝεκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ

- Π λαξυλαμ,Ν Ι γηέαμ,Ν ΰέΝΘ κ υλπθ,Ν κθΝΠλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμΝ
Πδ έπθΝεαδΝ κθΝ άηαλξκΝεέΝΓΚΙΩΝ Ν ζεέΝΓ υλΰδκ,ΝκΝκπκέκμΝά αθΝπαλυθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ

υαβ ά δΝεαδΝθαΝαπκφα έ δΝ αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ  
φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ έεκ δΝ

π ΪΝ(βι)Νη ζυθΝ κυΝυηίκυζέκυΝίλΫγβεαθΝπαλσθ α εακε υ (18),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι 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,Ν ηέΚκλ αζάΝ π βλέα, 6.ΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ, 7.Παθ ζΫκυΝ

Κπθήθκμ,Ν κέΠαπαγαθα έκυΝ γαθΪ δκμ,Ν λέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν 10έΠλπ κπαππΪΝ Μαλέα,Ν
11έΡΪ βμΝπυλέ πθ,Ν1βέΡκυη ζδυ βμΝΓ υλΰδκμ,Ν13έαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ, 1ζέΛκΰκγΫ βμΝ
Κπθήθκμ,Ν 1ηέΜκυαΪεβμΝ 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, εαγυμΝεαδΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝΣκπδεάμΝΚκδθσ β αμΝΠδ έπθΝεέΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ 
 

Α π ό   ε μΝ1έΘυηάμΝΜδξαάζ,Νβ.πτλκυΝΚπθήθκμ,Νγέ ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,ΝζέΠατζκυΝΠατζκμ,Ν
ηέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Ν θέ αλ ζΪμΝ Παθαΰδυ βμ, ιέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,Ν κέΚκφδθΪμΝ

ζέαμ, 9.Θ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝπλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝθσηδηαέΝ 
  

ΠλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κπκδκυ άπκ  γΫηα κμΝ πλκ άζγαθΝ κδΝ εέεέΝ ΠατζκυΝ ΠατζκμΝ εαδΝ
ΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν κδΝ κπκέκδΝ παλΫη δθαθ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμ, εαγυμΝ εαδΝ κΝ εέΝ
ΚκφδθΪμΝ ζέαμ κΝκπκέκμΝαπκξυλβ ΝπλδθΝ βθΝ υαά β βΝ κυΝζκυΝγΫηα κμ. 

 



πέΝ κυ 22κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ (τ λαΝ εδΝ απσΝ βθΝ υαά β βΝ τκΝ
Ϋε αε πθ)Ν 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.  υπ΄Ν αλδγέ 787/14-04-βί1ίΝ Έεγ βΝ αυ κοέαμΝ αυγαέλ βμΝ εα α ε υάμ,Ν βΝ κπκέαΝ

δαίδίΪ βε Νη Ν κΝυπ΄ΝαλδγέΝηηιθήβλ-03-βί1ίΝΫΰΰλαφκΝ κθΝφ λση θκΝδ δκε ά βΝεέΝ ΪλεκΝ
Παθαΰδυ βέΝΝ 
2. Νυπ΄ΝαλδγέΝβββκλή1ι-11-βί1ηΝαέ β β κυΝεέΝ ΡΚΟΤΝΠαθαΰδυ β (η Ν υθβηηΫθαΝσζαΝ αΝ
απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ),Νη Ν βθΝκπκέαΝαβ ΪΝ δαΰλαφάΝπκ κτ,ΝαπσΝπλσ δηα αυγαδλΫ πθΝ
εα α ε υυθ,ΝζσΰπΝ αε κπκέβ βμΝαυ κτΝη Ν κθΝΝέΝζ1ικήβί1γέ 
3. ΣκΝυπ΄ΝαλδγέΝ1λίίγ/18-10-βί1θΝυπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ βμΝ ήθ βμΝΣ ξθδευθΝΤπβλ δυθΝ
ΤΝΠκζ κ κηέαμΝπλκμΝ βθΝ ήθ βΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ κυΝ άηκυ, κΝκπκέκΝπλκ έθ αδΝ
βΝ δαΰλαφά κφ δζυθΝ απσΝ κυμΝ υπ΄Ν αλδγέΝ ζκήβ1-01-βί1γΝ εαδΝ ζλήβ1-01-βί1γΝ ί ίαδπ δεκτμΝ
εα αζσΰκυμΝ πλκ έηπθΝ αθΫΰ λ βμΝ εαδΝ δα άλβ βμΝ αυγαέλ πθΝ εα α ε υυθ,Ν βθΝ ε σμΝ

ξ έκυΝπ λδκξάΝεαδΝ βθΝγΫ βΝΆΰδκμΝΦαθκτλδκμΝΛκυ λαεέκυ,Ν πκθσηα δΝ ΪλεκυΝΠαθαΰδυ βΝ
κυΝ θα α έκυέ 

4. ΣκΝ απσΝ 1λ-10-βί1θΝ ΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝ Σαη δαεάμΝ Τπβλ έαμΝ πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ
υηίκτζδκ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ πλκ έθ αδΝ βΝ δαΰλαφά υθκζδεκτΝ πκ κτΝ Π2.488,06ΠΝ €,Ν
ί ίαδπηΫθκυΝπλκ έηκυΝαθΫΰ λ βμΝεαδΝ δα άλβ βμΝαυγαέλ πθΝεα α ε υυθ,Ν υθΝβί1ίΝΝ- 
2011, απσΝ κυμΝ ξ δεκτμ ί ίαδπ δεκτμΝ εα αζσΰκυμ,Ν βΝ έΚέΝ Λκυ λαεέκυΝ – Π λαξυλαμ,Ν
ζσΰπΝΫθ αιβμΝ κθΝΝέΝζ1ική1γΝεαδΝκζκ ξ λκτμΝ ισφζβ βμΝ κυΝ θδαέκυΝ δ δεκτΝπλκ έηκυ,Ν
πκθσηα δ ΪλεκυΝΠαθαΰδυ βΝ κυΝ θα α έκυ, τηφπθα η Ν αΝσ αΝαθαζυ δεΪΝαθαφΫλκθ αδΝ

κΝυπ΄ΝαλδγέΝ19003/18-10-2016 ΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝΣ ξθδευθΝΤπβλ δυθΝΤΝΠκζ κ κηέαμέ 
 ΣκΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ κυΝ αΝαθπ Ϋλπ,Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ
βηΝ παλΪΰλαφκμΝ γΝ κυΝ ΝέΝ ζ1ικήβί1γΝ εαγυμΝ εαδΝ αυ ΫμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν
η ΪΝαπσΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ  
 

Α π ο φ α  ί ζ ε             ό φ ω  α 

 

        Εγ ί ε  βθΝ δαΰλαφά υθκζδεκτΝ πκ κτΝ Πβέζκκ,ίθΠΝ €, ί ίαδπηΫθκυΝ πλκ έηκυΝ
αθΫΰ λ βμΝεαδΝ δα άλβ βμΝαυγαέλ πθΝεα α ε υυθ,Ν υθΝβί1ίΝΝ- βί11,ΝΝαπσΝ κυμΝυπ΄Ναλδγ. 
48/21-01-2013 & 49/21-01-βί1γΝ ί ίαδπ δεκτμΝ εα αζσΰκυμΝ βΝ έΚέΝ Λκυ λαεέκυΝ – 
Π λαξυλαμ,Ν πκθσηα δ ΪλεκυΝΠαθαΰδυ βΝ κυΝ θα α έκυ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝσ αΝαθαζυ δεΪΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝυπ΄ΝαλδγέΝ1λίίγή1κ-10-βί1θΝΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝΣ ξθδευθΝΤπβλ δυθΝΤΝ
Πκζ κ κηέαμ εαδΝ βθΝ απσΝ 19-10-2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ

άηκυΝηαμ. 
 

Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ302/2016. 
 
                 ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                ΣαΝΜΫζβ 

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμ) 
 

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
Λκυ λΪεδΝ07 Νκ ηίλέκυΝβί16 

ΟΝΠλσ λκμΝ έέ 
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