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: Έΰελδ β η αεδθά πθΝ βηΪλξκυΝΤΝ θ δ βηΪλξπθ 
                        ε σμΝΫ λαμέΝ δΪγ βΝπέ π βμέ                     

 
 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 1βέΡκυη 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 β.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. 

 
πέΝ κυ 24κυ 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 κθΝκδε έκΝφΪε ζκΝ κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ 
1. ΣκΝυπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ κυΝΓλαφ έκυΝ βηΪλξκυΝ τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκΝκΝ
εέΝ άηαλξκμΝπλαΰηα κπκέβ Ν λ δμ (03)Ν η αεδθά δμΝ ε σμΝ Ϋ λαμ, εα ΪΝ κΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝίζ-10-βί1θΝΫπμΝ17-10-βί1θ,ΝπμΝ ιάμμ 
 δμΝίζ-10-2016 κΝΤπκυλΰ έκΝΣκυλδ ηκτΝ βθΝ γάθα,Ν Ν υθΪθ β βΝη Ν

υπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μέ 
 δμΝ11-10-βί1θΝ κΝα λκ λσηδκΝ ζέΝ θδαΫζκμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ δμΝ1ζ-10-

βί1θΝαπσΝ κΝα λκ λσηδκΝ κΝΛκυ λΪεδέΝΗΝ θΝζσΰπΝη αεέθβ βΝαφκλΪΝ βθΝ
η Ϊία βΝ κυΝ εέΝ βηΪλξκυΝ δμΝ λυιΫζζ μ πμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ Π Ν
Π ζκπκθθά κυ,Ν βθΝ θβη λπ δεάΝ ε άζπ βΝ κυΝ υηφυθκυΝ πθΝ
βηΪλξπθ. 

 δμΝ17-10-2016 κΝΤπκυλΰ έκΝ π λδευθ βθΝ γάθα,Ν Ν υθΪθ β βΝ
η Νυπβλ δαεκτμΝπαλΪΰκθ μέ 

2. ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝπλκβΰκτη θβΝ βμΝπαλκτ αμΝ υθ λέα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκτζδκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν δμΝ ίγ/1ίήβί1θ,Ν σ αθΝ θΝ έξ Ν πλκετο δΝ βΝ
αθΪΰεβΝ πθΝαθπ ΫλπΝη αεδθά πθέΝ 
3. ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝβΝπλκ κδηα έαΝεαδΝβΝ δ ιαΰπΰάΝ υθ λέα βμΝεΪγ ΝφκλΪΝη Ν
ΫθαΝ εαδΝ ηκθα δεσΝ γΫηαΝ πδίαλτθ δΝ κδεκθκηδεΪΝ κθΝ άηκΝ εαδΝ πζά δΝ βθΝ
πλκ πΪγ δαΝ ΰδαΝ π λδκλδ ησΝ πθΝ απαθυθ,Ν κηΫθκυΝ ίΫίαδαΝ σ δΝ κΝ ΝσηκμΝ
πδ λΫπ δΝ βθΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝΫΰελδ βΝ πθΝη αεδθά πθΝ κυΝ βηΪλξκυέ 

4. ΣκΝ υπβλ δαεσΝ ΫΰΰλαφκΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ Μδ γκ κ έαμΝ κυΝ ΟδεκθκηδεκτΝ
Σηάηα κμΝ κυΝ άηκυ,Νπ λέΝ δΪγ βμΝ υθκζδεάμΝπέ π βμ πκ κτΝΠζκ,6ίΠΝ€Ν
(03 η αεδθά δμΝαυγβη λσθΝxΝ1ί,ίίΝ€ΝοΝγί,ίίΝ€ εαδΝαθ έ δηκΝ δ δ βλέκυΝΚΣ ΛΝ
βΝ xΝ λ,γίΝ €Ν οΝ 1κ,θίΝ €Ν - ζσΰπΝ η αεέθβ βμΝ η Ν ΙέΧέ)Ν Ν ίΪλκμΝ κυΝ Κέ έΝ ί0-
θζβ1έίί1Νη Ν έ ζκμΝ«Ο κδπκλδεΪΝΫικ αΝεαδΝαπκαβηέπ βΝ πθΝη αεδθκτη θπθΝ
ΰδαΝυπβλ έαΝ βηΪλξκυΝ- θ δ βηΪλξπθ»,ΝΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ ισ πθΝ πθΝ
αθπ ΫλπΝη αεδθά πθΝ κυΝεέΝ βηΪλξκυΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ04-
10-βί1θΝΫπμΝ1ι-10-2016. 
5. ΗΝυπ΄ΝαλδγέΝ -625ήβί1θΝΠλσ α βΝ θΪζβοβμΝΤπκξλΫπ βμέ 
 
 ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν κθΝ
ε ζκτη θκΝ πλκςπκζκΰδ ησ,Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζίΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ
γζθγήβίίθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αυ ΫμΝ κυΝ ΝέΝ ζγγθήβί1ηΝ (Φ ΚΝ λζΝ έ ΄)Ν « απΪθ μΝ
η αεδθκτη θπθΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ βμΝ πδελΪ δαμ»,Ν η ΪΝ απσΝ υαά β βΝ εαδΝ
αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ 
 

Α π ο φ α  ί  ε             ό φ ω  α 

 

1. Κ ί ε  επ ε έ ε ,Ν ζσΰπΝ εα π έΰκθ κμ εαδΝ πλκμΝ κΝ υηφΫλκθΝ κυΝ
άηκυ εαδΝ ε ί ε  δμ πλαΰηα κπκδγ έ μΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ η αεδθά δμΝ κυΝ εέΝ
βηΪλξκυ απσ 04-10-βί1θΝΫπμΝ1ι-10-2016,ΝπμΝ ιάμμ 



 

 δμΝ 04-10-βί1θΝ βθΝ γάθα. 

 δμΝ 11-10-βί1θΝ βθΝ γάθαΝ εαδΝ δμΝ 1ζ-10-βί1θΝ απσΝ βθΝ γάθαΝ κΝ
Λκυ λΪεδέΝ 

 δμΝ17-10-2016 βθΝ γάθαέ 
 
2. ί ε  δμΝ απΪθ μΝ πθΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ η αεδθά πθΝ εαδΝ βη λά δαμΝ
απκαβηέπ βμΝ κυΝ βηΪλξκυΝ εέΝ ΓεδυθβΝ Γ πλΰέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθΫλξκθ αδΝ κΝ
υθκζδεσΝπκ σΝ πθΝ#48,60# €ΝΤΝαθαζυ δεΪΝΫξκυθΝπμΝ ιάμμ 

βη λά δαΝαπκαβηέπ βΝίγ η αεδθά πθΝ(αυγβη λσθ)ΝxΝ1ί,ίίΝ€ΝοΝ3ί,ίίΝ€ εαδΝ
αθ έ δηκΝ δ δ βλέκυΝΚΣ Λ:  βΝxΝλ,γίΝ€ΝοΝ1κ,θίΝ€έ 
 
γ. α έ ε  πί ω  #48,6ίΠΝ€Ν ΝίΪλκμΝ κυΝΚέ έΝίί-θζβ1έίί1Ν κυΝ εΫζκυμΝ
πθΝ ισ πθΝ λΫξκθ κμΝ Ϋ κυμΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν ΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ
πθΝ ισ πθΝ πθΝ θΝζσΰπΝ ε σμΝΫ λαμΝη αεδθά πθΝ κυΝεέΝ βηΪλξκυέ 

 
τηφπθαΝ η Ν αΝ δμΝ κΝ πλκκέηδκΝ αθαζυ δευμΝ αθαφ λση θαΝ εαγυμΝ εαδΝ κ 
υπβλ δαεσΝ βη έπηα κυΝΓλαφ έκυΝ βηΪλξκυΝ κυΝ άηκυΝηαμέ 
 
 

ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ304/2016. 
 
 
                 ΟΝΠλσ λκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                ΣαΝΜΫζβ 

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμ) 
 

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ 
Λκυ λΪεδΝ25 Οε πίλέκυΝβί16 

ΟΝΠλσ λκμΝ έέ 
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