ΛΛ ΝΙΚ ΝΝ ΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝΝΚΟΡΙΝΘΙ 
Ν ΝΜΝΟΝ
ΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤΝ- Π Ρ ΧΩΡ ΝΓέΝΘ Ο ΩΡΩΝ

ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΝ32

ΑΝΠΝΟΝΦΝΑΝΝΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝΕΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝ201/2016
ΘΕΜΑΝΝ1κ: Κα αετλπ βΝαπκ ζΫ ηα κμΝ βηκπλα έαμ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθ
ηκθα δεό κξβηΪ πθΝ κυΝ άηκυέ
 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ
κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ
θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝΝ7β κυΝηβθσμΝΝΝκ ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝ υ Ϋλα εαδΝ υλαΝ 10:00, υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ
ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέΝ 20137/03-11-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝ Ν - βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν ΝεΪγ ΝΫθαΝηΫζκμΝ βμ,Νπλκε 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 π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ
Ϋ
λαΝΝ(ζ),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ
ΠΝαΝλΝόΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝ Ν- άηαλξκμΝ–Πλσ λκμ,ΝβέΡΪ βμΝ
πυλέ πθ,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν ζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ
αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝηΫζκμ,ΝπκυΝαπκυ δΪα δ, εέΝ ζΪ βΝ υΪΰΰ ζκέ
ΑΝ πΝ όΝ θΝ Ν Ν μΝ μΝ 1.Γ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν βέ ΪηκυΝ Γ υλΰδκμ,Ν γέ σ ξκλβμΝ
Κπθήθκμέ
πέΝ κυΝ ηκθα δεκτΝ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν κΝ εέΝ Πλσ λκμΝ
Ϋγ
Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ υηα κμ κθΝ κδε έκΝ φΪε ζκΝ κθΝ κπκέκΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ
1. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 158/13-06-2016 (A μιΤΝγΩΛγ-ΛΜΤ) απσφα βΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ ΰελέγβε Ν βΝ επκέβ βΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ
κξβηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ π λδ υζζ ΰκτθΝ απσΝ δΪφκλαΝ βη έαΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν
εα σπδθΝ δ θΫλΰ δαμΝπλκφκλδεάμΝπζ δκ κ δεάμΝ βηκπλα έαμ,Ν υθΪη δΝ βμΝαπσΝ
1ήγήβί1θΝ δ βΰβ δεάμΝ Ϋεγ βμΝ βμΝ κδε έαμΝ βηκ δεάμΝ
υθκηέαμΝ εαδΝ πθΝ υπ’Ν
αλδγέΝβκήβί1θ,Νβίήβί1θ,Ν1ηήβί1θΝΤΝ1θήβί1θΝ πκφΪ πθΝ πθΝ έΚέΝΛκυ λαεέκυΝ
– Π λαξυλαμ,Ν ΰέπθ Θ κ υλπθ,ΝΙ γηέαμΝΤΝ βμΝΣέΚέΝΠδ έπθ,Ναθ έ κδξα.
2. ΣκΝ απσΝ 12-10-βί1θΝ πλαε δεσΝ ε έηβ βμΝ βμΝ λησ δαμΝ πδ λκπάμ,
τηφπθαΝ η Ν κΝ κπκέκΝ εαγκλέα αδ,Ν τ λαΝ απσΝ υζζκΰάΝ κδξ έπθΝ ΤΝ
πζβλκφκλδυθ,ΝΝπμΝπλυ βΝπλκ φκλΪ πκυΝγαΝαπκ ζ έΝεαδΝ βθΝ δηάΝ εεέθβ βμΝ
βμΝ αθπ ΫλπΝ βηκπλα έαμΝ επκέβ βμΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ κξβηΪ πθΝ
κθΝ άηκΝηαμ,Ν κΝπκ σθΝ πθ
 γί,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝκξάηα αΝδ δπ δεάμΝξλά βμ
 1η,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝ έευεζα
 ηη,ίίΝ€ΝΰδαΝ αΝφκλ βΰΪΝκξάηα αΝΝΪθπΝ πθΝγ,ηΝ σθπθέ
3. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 1κη/2016 (
μΩΛΘΞΩΛγ- ΩΙ,
Ν κλγάΝ παθΪζβοβ)Ν απσφα βΝ
ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ εα αλ έ βεαθΝ κδΝ σλκδΝ βμΝ
βηκπλα έαμΝΰδαΝ βθΝ επκέβ βΝ πθΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝκξβηΪ πθΝ κυΝ άηκυέΝΝ

4. Ν υπ’Ν αλδγέΝ 1κλιλ/18-10-2016 (
μΩλΣΩΛγ- ΦΤ) δαεάλυιβ,Ν ε δ κηΫθβΝ
απσΝ κθΝ άηαλξκΝεαδΝ υθ αξγ έ αΝίΪ δΝ πθΝπλκαθαφ λγΫθ πθΝσλπθ,Νη Ν βθΝ
κπκέαΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ βΝ αθπ ΫλπΝ βηκπλα έα, εαδΝ αΝ απκ δε δεΪΝ
βηκ έ υ άμΝ βμέ
5. ΣκΝ απσΝ ίβ-11-βί1θΝ πλαε δεσΝ δ ιαΰπΰάμΝ πλκφκλδεάμ, πζ δκ κ δεάμ
βηκπλα έαμΝ απσΝ κΝ κπκέκΝ πλκετπ δΝ αφ θσμ σ δΝ εα α ΫγβεαθΝ τκ (2)
πλκ φκλΫμ,Νά κδΝ πθΝ αδλ δυθ
 Ν Μ ΣΝ– ΙΟΜ Χ ΝΙ Ν Ν ΚΤΚΛΩ Ν έ έ,ΝθκηέηπμΝ επλκ ππκτη θβμ
 ΧΡ ΣΟΝΛ
Ρ ΝΚ ΙΝΤΙΟΙΝΟέ έ,ΝθκηέηπμΝ επλκ ππκτη θβμ
κδΝκπκέ μΝεδΝΫΰδθαθΝ ε ΫμΝΝ
εδΝ αφ Ϋλκυ αΝ πκ ΪΝ πκυΝ πλκ Ϋφ λαθΝ πλκφκλδεΪΝ κδΝ υηη Ϋξκθ μΝ εα ΪΝ
δλΪΝ πζ δκ κ έαμ,Ν απσΝ αΝ κπκέαΝ πλκΫευο Ν σ δΝ πλκ πλδθσμΝ πζ δκ σ βμΝ
αθα δεθτ αδΝ βΝ αδλ έαΝ ΧΡ ΣΟΝ Λ
Ρ Ν Κ ΙΝ ΤΙΟΙΝ Οέ έ, η Ν πκ Ϊ
πλκ φκλΪμΝ 66,00 €ή ηξέΝ ΰδαΝ φκλ βΰΪ,Ν 50,00 €ή ηξέ ΰδαΝ ΙέΧέΝ αυ κεέθβ αΝ εαδΝ
27,00 €ή ηξέΝΰδαΝ έευεζαέ
6. ΣκΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ θΝυπκίζάγβε ΝεαηέαΝΫθ α βΝ Νκπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝ βμΝ
δα δεα έαμέ
Ν ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ βμΝ ’Ν αθπ Ϋλπ,Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝΠέ έΝβιίήκ1,Ν κυΝΪλγλκυΝ1λ9 κυΝN. 3463/2006, κυΝΪλγλκυΝιβΝ
κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί, εαγυμΝ εδΝ αυ Ϋμ κυΝ ΪλγλκυΝ 64 κυΝ ΝέΝ 4257/2014, σππμΝ
Ϋξ δΝ λκπκπκδβγ έΝ εαδΝ δ ξτ δ,Ν η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ εαδΝ αθ αζζαΰάΝ
απσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ βμ
ΑΝπΝκΝφΝαΝ ΝίΝαΝ ΝδΝΝ ΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα
Κα αευλώθ δΝ κΝ απκ Ϋζ ηαΝ
βμΝ
βηκπλα έαμΝ
επκέβ βμΝ πθ
ΰεα αζ ζ δηηΫθπθΝ κξβηΪ πθΝ
κΝ άηκΝ ηαμ,Ν
βθΝ αδλ έαΝ ΧΡ ΣΟΝ
Λ
Ρ ΝΚ ΙΝΤΙΟΙΝΟέ έ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπλκ φκλΪ βμ ιΝ€Ν66,00ή ηξέΝΰδαΝ
φκλ βΰΪ,Νηί,00/ ηξέΝΰδαΝΙέΧέΝαυ κεέθβ αΝεαδΝβ7,00ή ηξέΝΰδαΝ έευεζα (Ϋθαθ δΝ βμΝ
δηάμΝ εεέθβ βμΝηη,00 €ή ηξέΝΰδαΝφκλ βΰΪ,Νγί,00 €ή ηξέΝΰδαΝΙέΧέΝαυ κεέθβ αΝεαδΝ
15,00 €ή ηξέΝΰδαΝ έευεζα),ΝβΝκπκέαΝελέθ αδΝ υηφΫλκυ αΝΰδαΝ κ άηκέ
Εικυ δκ κ ίΝ κθΝεέΝ άηαλξκΝΰδαΝ βθΝυπκΰλαφάΝ κυΝκδε έκυΝ υηφπθβ δεκτέ
Νπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝ 201/2016.

ΟΝΠλό λκμ
βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ
άηαλξκμΝΝΝ

Γ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝ 
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Ρ Σ ΝΝπυλέ πθ
 Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα

Ϊ δκμ

