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ΑΝΠΝΟΝΦΝΑΝΝΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝΕΠΙΣΡΟΠΗΝΝΝ202/2016
ΘΕΜΑΝΝ1ο Ϋε αε ο: Έΰελδ βΝ βμΝυπΥΝαλδγέΝβίζγηήι-11-βί1θΝ έ έΝπ λέ
δκλδ ηκτΝπζβλ ικτ δκυΝ δεβΰσλκυέ
 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ
κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ
θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝΝ11β κυΝηβθσμΝΝΝκ ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ
βμΝ ί κηΪ κμΝΠαλα ε υάΝεαδΝυλαΝ1ζ:00, υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝβΝ
ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν η ΪΝ βθΝ υπΥΝ αλδγέΝ 20425/07-11-2016 πλσ εζβ βΝ κυΝ
ΠλκΫ λκυΝ εέΝ Γ πλΰέκυΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ - 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
πΫθ ΝΝ(η),ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ
ΠΝαΝλΝόΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έΓ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝΗΝ- άηαλξκμΝ–Πλσ λκμ,ΝβέΡΪ βμΝ
πυλέ πθ,Ν γέ ζΪ βμ υΪΰΰ ζκμ, 4έΓ πλΰέκυΝ ΧαλΪζαηπκμ,Ν 5.αε ζζαλέκυΝ
θα Ϊ δκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝ ηΫζκμ,Ν πκυΝ απκυ δΪα δ, εέΝ
Παθ ζΫκυΝΚπθήθκ.
ΑΝπΝόΝθΝ Ν ΝμΝμΝ1. ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,Ν2έ σ ξκλβμΝΚπθήθκμέ
ΠλδθΝ
πλσ δθ Ν βΝ
πσφα βμΝ
ζσΰπΝεα π

βΝ υαά β β πθ γ ηΪ πθ βμΝβη λβ έαμΝ δΪ αιβμ,ΝκΝεέΝΠλσ λκμΝ
υαά β βΝ κυΝγΫηα κμ «Έΰελδ βΝ βμΝυπ’ΝαλδγέΝ20435/07-11-2016
βηΪλξκυ π λέΝ δκλδ ηκτΝ πζβλ ικυ έκυΝ δεβΰσλκυ», Ϋε αε αΝ
έΰκθ κμ.

ΗΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν κησφπθαΝ απκφΪ δ Ν σ δΝ εαζυμΝ υθ λδΪα δΝ
Ϋε αε α,Ν απκφαδθση θκΝ ΰδαΝ κΝ εα π έΰκθΝ κυΝ γΫηα κμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιηΝπαλέθΝ κυΝΝέΝγηκβήβί1ί,Νπ λέΝ΄΄ΝΫαμΝ λξδ ε κθδεάμΝ
βμΝ
υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ
βμΝ
πκε θ λπηΫθβμΝ
δκέεβ βμ-ΠλσΰλαηηαΝ
ΚαζζδελΪ βμ΄΄έ
εκζκτγπμΝ κΝ εέΝ Πλσ λκμ Ϋγ
Ν υπσοβΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ
πδ λκπάμΝ κθΝκδε έκΝφΪε ζκΝ κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝ ιάμμ
1. Η η Ν αλδγέΝ εα Ϊγ βμΝ δεκΰλΪφκυΝ βγιήβλ-12-βίίθΝ αΰπΰάΝ θυπδκθΝ κυΝ
Σλδη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝ Πλπ κ δε έκυΝ ΚκλέθγκυΝ πθΝ ΰΰΫζκυΝ Θ κφΪθβΝ εαδΝ
ζκδπυθΝ ιάθ αΝ λδυθ (θγ)ΝηκθέηπθΝυπαζζάζπθΝ κυΝ άηκυΝηαμ,Νη Ν βθ κπκέαΝ
αβ κτ αθΝ θαΝ κυμΝ εα αίζβγ έΝ αθΪζκΰκΝ πκ σΝ πμΝ πλσ γ βΝ ηβθδαέαΝ
ηδ γκζκΰδεάΝ παλκξά,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ ΝέΝ
βιγκή1λλλΝ(φ εΝ1κίή ΄),ΝπμΝ πέ κηαΝ πθΝ1ιθΝ€έΝΝ

2. ΗΝυπΥΝαλδγέΝγίήβί11Ν(
μζ 1ΙΩΛγ-Λ)Ν πσφα βΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν
η Ν βθΝ κπκέαΝ δκλέ βε Ν πζβλ ικτ δκμΝ δεβΰσλκμΝ κυΝ άηκυΝ ηαμΝ κΝ εέΝ
ΣακΪθκμΝ Χλά κμΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλα αγ έΝ θυπδκθΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ
δεα βλέκυΝ δμΝ 1ζ-4-βί11,Ν βη λκηβθέαΝ υαά β βμΝ βμΝ πλκαθαφ λγ έ αμΝ
αΰπΰάμέ
3. ΗΝ υπΥΝ αλδγέΝ ηίήβί11Ν πσφα βΝ Σλδη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝ Πλπ κ δε έκυΝ
Κκλέθγκυ,Ν πέΝ βμΝπμΝΪθπΝαΰπΰάμΝέ
4. ΗΝ η Ν αλδγέΝ εα Ϊγ βμΝ δεκΰλΪφκυΝ γή1ζ-02-βί1βΝ Ϋφ βΝ κυΝ άηκυΝ ηαμ,Ν
θυπδκθΝ κυΝ Σλδη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝ φ έκυΝ Σλέπκζβμ,Ν εα ΪΝ πθΝ ΰΰΫζκυΝ
Θ κφΪθβΝ εαδΝ ζκδπυθΝ ιάθ αΝ λδυθΝ (θγ)Ν ηκθέηπθΝ βηκ δευθΝ υπαζζάζπθΝ
εαγυμΝ εαδΝ βμΝ υπΥΝ αλδγέΝ ηίήβί11Ν πσφα βμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ Πλπ κ δε έκυΝ
Κκλέθγκυέ
5. ΗΝυπΥΝαλδγέΝβίζβηήίι-11-2016 (
μθΠΩζΩΛγ-ΣΗΟ) πσφα βΝ βηΪλξκυ, η Ν
βθΝ κπκέαΝ δκλέ βε ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ
ΪλγλκυΝ ηκΝ Ν κυΝ Ν ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν πζβλ ικτ δκμΝ δεβΰσλκμΝ κυΝ άηκυΝ κΝ εέ
ΣαοΪθομΝ Χλά ομ, πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλα έΝ θυπδκθΝ κυΝ Σλδη ζκτμΝ
δκδεβ δεκτΝ φ έκυΝΣλέπκζβμ, δμΝίκΝΝκ ηίλέκυΝβί1θ βηΫλαΝΣλέ β,Νεα ΪΝ βΝ
υαά β βΝ βμΝπλκαθαφ λση θβμΝΫφ βμ.
ΗΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ναφκτ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ ’Ναθπ ΫλπΝεαγυμΝεαδΝ
δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν “ΝΫαΝ λξδ ε κθδεάΝ βμΝ
υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ
πκε θ λπηΫθβμΝ
δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ
ΚαζζδελΪ βμ”,Νη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝεαδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ
πθΝη ζυθΝ βμ
ΑΝπ οΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝΝΝΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα
Εΰελέθ δΝ βθΝΝυπ’Ναλδγέ 20425/07-11-2016 πσφα βΝ βηΪλξκυ,Νη Ν βθΝκπκέαΝ
δκλέ βε πζβλ ικτ δκμ δεβΰσλκμ κυΝ άηκυΝ κΝ εέΝ ΣαοΪθομΝ Χλά ομ, ΰδα
θαΝ παλα έΝ θυπδκθΝ κυΝ Σλδη ζκτμΝ δκδεβ δεκτΝ φ έκυΝ Σλέπκζβμ, δμΝ 08
Νο ηίλέουΝ βί16Ν βηΫλαΝ Σλέ β,Ν εα ΪΝ βΝ υαά β βΝ βμΝ δμΝ κΝ πλκκέηδκΝ
αθαφ λση θβμ Ϋφ βμ.
ΗΝαηκδίάΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ δεβΰσλκυΝγαΝ ΰέθ δΝΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΝέΝ
ζ1λζήβί1γΝ(Φ ΚΝΝβίκή έΝ ΄ήβί1γ)Ν κυΝΚυ δεαΝπ λέΝ δεβΰσλπθέ
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝ202/2016.

ΟΝΠλό λομ
βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ
άηαλξκμΝΝΝ

Γ υλΰδκμ ζεέΝΓΚΙΩΝΗ

ΣαΝΜΫζβ

Λ ΗΝ υΪΰΰ ζκμ
Ρ ΣΗΝΝπυλέ πθ
Γ ΩΡΓΙΟΤ ΧαλΪζαηπκμ
 Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα

Ϊ δκμ

