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    ΣαξέΝ ήθ βμΝΙΪ κθκμΝΤΝ γθδεάμΝΑθ έ α βμ 
    20300-Λκυ λΪεδ                                              Μ Ναπο δε δεό 
     ΠζβλκφέΝΝΝμΝπδθΪλβμΝΙπΪθθβμ 
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                       ΠΡΟ: 

                                                               1)ΣκθΝεέΝ άηαλξκ 

    β)ΣαΝΜΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυ 

 

Θ Μ ΝμΝΠλσ εζβ βΝ Νυθ λέα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυ 
 ΝέΠέ έ έΝ« ΜΟΣΙΚΟΝΛΙΜ ΝΙΚΟΝΣΑΜ ΙΟΝΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤΝ– Π ΡΑΧΩΡΑ»έ 
 
 Παλαεαζκτη  σππμΝ πλκ Ϋζγ Ν βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ
βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυΝ - Π λαξυλαμΝ - ΑΰέπθΝ

Θ κ υλπθΝ(ΙΪ κθκμΝΤΝ γθέΝΑθ δ Ϊ πμ)Ν βθΝ25 ΝΟ Μ ΡΙΟΤ 2016 ηηέραΝ
Π Ρ Κ ΤΗ εαδ ώραΝ 6μ00η.η. Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ ΰδαΝ υαά β βΝ εαδΝ
ζάοβΝαπσφα βμΝ αΝπαλαεΪ π γΫηα α βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμμ 
 
1. Αθαησλφπ βΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμέ 
2. υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝ δ θΫλΰ δαμΝ δαΰπθδ ηυθΝ κυΝΝέΝζζ1βή1θέ 
3. υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝαιδκζσΰβ βμΝ θ Ϊ πθΝ κυΝΝέΝζζ1βή1θέ 
4. υΰελσ β βΝ πδ λκπάμΝπαλαεκζκτγβ βμΝεαδΝπαλαζαίάμΝ κυΝΝέΝζζ1βή1θέ 
5. Σλκπκπκέβ βΝ Καθκθδ ηκτΝ π λδεάμΝ Λ δ κυλΰέαμΝ δκέεβ βμΝ ΤΝ

δαξ έλδ βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝΛδη θδεκτΝΣαη έκυΝΛκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμέ 
6. ΛάοβΝ απσφα βμΝ π λέΝ ΟΈΰελδ βμΝ 1κυΝ ΑΠ Ν κυΝ ΫλΰκυΝ ξξΑπκεα Ϊ α βΝ

αβηδυθΝ βΝΧέ έΛέΝαπσΝγ κηβθέαρρΟ 
7. δΪγ β πδ υ πθΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ έΛέΣέΛέ-ΠέΝ λΫξκθ κμΝκδεκθκηδεκτΝ

Ϋ κυμέ 
8. ιΫ α βΝ αδ άηα κμΝ βμΝ ΣσηπλκυΝ κφέαμΝ ΰδαΝ πλκ πλδθάΝ παλαξυλβ βΝ

ξυλκυΝ δΪλε δαμΝηδαμΝ ί κηΪ κμΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰκυΝαθ δεα Ϊ α βμΝ
φγαληΫθπθΝ πζαευθΝ π ακ λκηέκυΝ Ϋηπλκ γ θΝ θ καθαΰ δλση θβμΝ
κδεκ κηάμέ 

 
 

Κοδθοποίη ηΝ              ΟΝΠΡΟ ΡΟΝ έέ 

ΑθΪλ β βΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝ άηκυ 
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