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ΠΟΦ ΗΝΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝΝ ΠΙΣΡΟΠΗΝΝ 217/2016 
 

               Θ Μ Ν1ο: « δΪγ βΝΝπδ υ πθΝ βηκ δεκτ πλκςπκζκΰδ ηκτ 
                                       κδεκθκηδεκτ Ϋ κυμΝβί1θ εαδΝαθα λκπάΝαθαζάο πθΝ»   

 
  κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηαΝ (ΙΪ κθκμΝ Τ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν

άη λαΝ βθΝΝθβ  κυΝηβθσμΝΝ ε ηίλέκυ,Ν κυΝΫ κυμΝβί1θ,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝΣλέ β 
εαδΝ υλαΝ 1ζμίί,Ν υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ υθ λέα βΝ βΝ ΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,Ν η ΪΝ βθΝ
υπΥΝαλδγέΝββ211/02-12-βί1θΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεέΝΓ πλΰέκυΝ ζεέΝΓΚΙΩΝΗΝ - 

βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εδΝ ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε Ν Ν εΪγ Ν ΫθαΝ ηΫζκμΝ βμ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ 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
π ΪΝ (ι)Ν η ζυθΝ βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ Ϋ λα (4),Ν κΝ εέΝ

Πλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ 
 
ΠΝ αΝ λΝ όΝ θΝ Ν Ν μΝ μ 1έΓ υλΰδκμΝ ζεέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ - άηαλξκμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέΡΪ βμΝ
πυλέ πθ,Νγέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Νζέαε ζζαλέκυΝ θα Ϊ δκμΝ- ί΄Ναθαπζβλπηα δεσΝ
ηΫζκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ αε δεσΝ ηΫζκμ,Ν πκυΝ απκυ δΪα δ,Ν εέΝ Παθ ζΫκυΝ
Κπθήθκέ 
 

ΝπΝόΝθΝ Ν ΝμΝμ 1έ ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,Νβέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ, 3.Γ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ. 
  
 πέΝ κυΝ1κυ γΫηα κμΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝκΝεέΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ πθΝ
η ζυθΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμΝ κθΝκδε έκΝφΪε ζκ,Ν κθΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ
αΝ ιάμ: 

1. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝΝΝβγθβήληΝ«Π λέΝ βηκ έκυΝΛκΰδ δεκτ,Ν ζΫΰξκυΝ
πθΝ απαθυθΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»,ΝσππμΝδ ξτ δέ 

2. Η π λδπ έΝ Ν κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝθέΝγκηβή1ί. 
3. Οδ δα Ϊι δμΝ κυΝ Π Ν 11γήβί1ίΝ « θΪζβοβΝ υπκξλ υ πθΝ απσΝ κυμ δα Ϊε μ»Ν
(Φ ΚΝ1λζή )ΝσππμΝδ ξτ δ,ΝεαδΝδ έπμΝ κΝΪλγλκΝζ. 
4. ΟδΝ ΰετεζδκδΝ κυΝ ΤπέΝ ΟδεέΝ βήλ111κήίίβθήβλέ1βέβί1ί,Ν ΤπέΝ ΟδεέΝ ΤΝ π έΝ ΰεέΝ
γίήβί11Ν εαδΝ ΤπέΝ ΟδεέΝ βήλθ11ιήίίβθήβίέ1βέβί11,Ν ΤπέΝ ΟδεέΝ  2/112634 
/0026/17.12.2013, ΤπέΝ Οδεέ,  ΰΰέΝ ΤπέΝ ΟδεέΝ βήλιθ1βήίίβθήββέ1βέβί1ζ, 
2/81869/0026/23.12.2015 
5. ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθκΝπαλέΝηΝ κυΝΝέΝζβιίήβί1ζ 
6. Οδ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμΝαθΪζβοβμΝυπκξλΫπ βμ. 
7. ΗΝ απσΝ ίθ/12/2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ άηκυΝ

τηφπθαΝη Ν βθΝκπκέα, βΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπάΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝθαΝπλκί έμ 
) βΝ δΪγ βΝ (οάφδ β)Ν πδ υ πθΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝ

Ϋ κυμΝβί1θΝ υθκζδεκτΝτοκυμΝ#132.174,36ΠΝ€ εαδΝ 
) βθΝ αθα λκπάΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ η Ν αθ δζκΰδ ησΝ βμΝ ηβΝ

πλαΰηα κπκδβγ έ αμΝ Ϋ η υ βμ,Ν δαΰλΪφκθ αμΝ κΝ αθ έ κδξκΝ πκ σΝ εαδΝ

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000015376_S0000077003
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000581_N0000024871_S0000118764


απκ η τκθ αμΝ βθΝ ξ δεάΝπέ π β,Ν κυ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝ
βί1θΝ υθκζδεκτΝτοκυμΝΝ#100.000,00ΠΝ€.  
 
 ΗΝΟδεκθκηδεάΝ πδ λκπά,ΝαφκτΝ Ϋζαί ΝυπσοβΝ βμΝ αΝαθπ ΫλπΝεαγυμΝεαδΝ δμ 

δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιβΝ κυΝ ΝέΝ γκηβήβί1ί,Ν η ΪΝ απσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βΝ εαδΝ
αθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθ βμ 
 

ΝπΝοΝφ αΝ ΝίΝαΝ ΝδΝΝΝΝΝΝΟΝηΝόΝφΝωΝθΝα 
 
 )Ν δαγέ δΝ πέ π βΝ πκ κτΝ #132.174,36ΠΝ € ( εα σθΝ λδΪθ αΝ τκ ξδζδΪ πθΝ
εα σθ ί κηάθ αΝ ΪλπθΝ υλυ εαδΝ λδΪθ αΝ Ϋιδ ζ π υθ),Ν Ν ίΪλκμΝ πθΝ εΪ πγδΝ

Κέ έΝ κυΝ βηκ δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ λΫξκθ κμΝΫ κυμΝβί1θ,ΝπμΝ ιάμ: 
 

/  Κ. Ν
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ Π. .Τ. 

1 15-6413 

Μ αφκλΫμΝπλκ υππθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝβ1ηίηήβγ-11-βί1ηΝ ξθδεάΝ

π λδΰλαφά 1.984,00 -661 

2 15-6691.002 

Πλκηάγ δαΝ δ υθΝ βηαδκ κζδ ηκτΝΤΝ
φπ αΰπΰά πμΝ βΝ έ έΝΛκυ λαεέκυΝ
Π λαξυλαμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ
21504/23-11-βί1θΝ ξθδεάΝπ λδΰλαφά 2.976,00 -662 

3 10-6612 

Πλκηάγ δαΝΰλαφδεάμΝτζβμΝεαδΝζκδπΪΝ
υζδεΪΝΰλαφ έπθΝ ζτηφπθαΝη Ν βθΝ
21503/23-11-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 982,33 -663 

4 15-6265.004 

υθ άλβ βΝ- πδ ε υάΝδ κγ ληδευθΝ
εαζυηηΪ πθΝεκζυηίβ δευθΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝβ1508/23-11-2016 4.960,00 -664 

5 35-6264.002 

υθ άλβ βΝ υθ λδίαθδυθΝΤΝπλκηάγ δαΝ
αθ αζζαε δευθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ
21664/25-11-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 4.960,00 -665 

6 35-7135.006 

Πλκηάγ δαΝκλΰΪθπθΝΤΝ ηβηΪ πθΝ
αυ υθ-ζκδπσμΝ ικπζδ ησμΝΰδαΝ
εκδθκξλή κυμΝξυλκυμΝεαδΝπαδ δεΫμΝ
ξαλΫμΝ τηφπθαΝη Ν βθΝι1ήβί1θΝη ζΫ β 14.004,56 -666 

7 10-7133.001 

Πλκηάγ δαΝ πέπζπθΝΤΝ ε υυθΝΰδαΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ δκδεβ δευθΝκδεκθκηδευθΝ
υπβλ δυθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝβ1ηίβήβγ-
11-βί1θΝ ξθδεάΝπ λδΰλαφά 868,00 -667 

8 30-6265.007 

υθ άλβ βΝΤΝ πδ ε υάΝζκδπκτΝ
ικπζδ ηκτΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ

21894/28-11-βί1θΝ ξθδεάΝπ λδΰλαφά 705,20 -668 

9 15-6265.003 

υθ άλβ β-αθαΰσηπ βΝ
πυλκ ί δευθΝηΫ πθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝββ1θίή1-12-βί1θΝ ξθδεάΝ

π λδΰλαφά 1.245,58 A-669 

10 10-6265.010 

υθ άλβ β-αθαΰσηπ βΝ
πυλκ ί δευθΝηΫ πθΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝβ1λβηήβη-11-βί1θΝ ξθδεάΝ

π λδΰλαφά 367,66 A-670 

11 15-7135.013 

Πλκηάγ δαΝ ΰΪ λπθΝ εέα βμΝ
εκζυηίβ βλέκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ
ιιήβί1θΝη ζΫ β 7.998,00 A-671 

12 20-7134.002 

Πλκηάγ δαΝ υ άηα κμΝ υθαΰ ληκτΝ
εαδΝ πδ άλβ βμΝΰδαΝ κΝξυλκΝ

Ϊγη υ βμΝαπκλλδηηα κφσλπθΝ
κξβηΪ πθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝβ1θθγήβζ-
11-βί1θΝ ξθδεάΝπ λδΰλαφά 892,80 A-672 



13 10-6142.003 

ΠαλκξάΝ ι δ δε υηΫθπθΝ πδ βηκθδευθΝ
υπβλ δυθΝ αΝπζαέ δαΝπλκ κδηα έαμΝ
φαεΫζπθΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝπλκ Ϊ πθΝ

κΝ Π Νβί1ζ-βίβίΝεαδΝ Ν
υλππαρεΪΝΠλκΰλΪηηα αΝ τηφπθαΝ

η Ν βθΝββ1θζήβ-12-βί1θΝ ξθδεάΝ
Ϋεγ β 6.200,00 A-673 

14 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νκθ- 
ΚΗΗΝ2932) 646,98 A-675 

15 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νκι- 
ZZM 4015) 237,76 A-676 

16 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νκκ- 
KHH 5466) 484,59 A-677 

17 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νκλ- 
KHY 5149) 682,00 A-678 

18 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλί- 
KHI 5512) 2.718,50 A-679 

19 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλ1- 
KHI 5512) 326,12 A-680 

20 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλβ- 

δΪφκλαΝκξάηα α) 1.966,64 A-575 

21 10-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝ δκδεβ δεκτ-
κδεκθκηδεκτΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Ν
92- δΪφκλαΝκξάηα α) 74,40 A-682 

22 30-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝΤΝ
Πλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλβ- δΪφκλαΝ
κξάηα α) 230,64 A-683 

23 35-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝπλα έθκυΝΤΝ
Πλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλβ- δΪφκλαΝ
κξάηα α) 365,80 A-684 

24 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλγ- 
KHY 2215) 496,00 A-685 

25 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλζ- 
ME 45057) 654,66 A-686 

26 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλη- 
ME 45046) 654,66 A-687 

27 30-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝΤΝ
Πλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλθ- ME 177,84 A-688 



99337) 

28 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλι- 
ME 45057 & ME 45046) 1.706,30 -689 

29 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλκ- 

δΪφκλαΝκξάηα α) 909,00 -690 

30 20-6263.001 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝη αφκλδευθΝ
ηΫ πθΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ- 
βζή ηκυΝΤΝΠλκηάγ δαΝαθ ήεπθΝ( Νλλ- 
KHH 5456) 3.299,94 -691 

31 20-6264.002 

υθ άλβ βΝ πδ ε υάΝ πθΝεΪ πθΝ
απκλή πθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝββγίίήη-
12-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 4.960,00 -692 

32 20-7135.002 

Πλκηάγ δαΝεΪ πθΝαπκλλδηΪ πθΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝββγί1ήη-12-2016 
ξθδεάΝΫεγ β 14.185,60 -693 

33 20-7135.003 

Πλκηάγ δαΝεΪ πθΝαπκλλδηΪ πθΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝββγί1ήη-12-2016 
ξθδεάΝΫεγ β 1.475,60 -694 

34 20-7135.013 

Πλκηάγ δαΝεΪ πθΝαπκλλδηΪ πθΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝββγί1ήη-12-2016 
ξθδεάΝΫεγ β 4.960,00 -695 

35 20-7135.004 

Πλκηάγ δαΝεΪ πθΝαπκλλδηΪ πθΝ
τηφπθαΝη Ν βθΝββγί1ήη-12-2016 
ξθδεάΝΫεγ β 3.992,80 -696 

36 20-6233.008 

Μέ γπ βΝεζα κ ηαξδ άΝ βΝ έ έΝ
Λκυ λαεέκυΝΠ λαξυλαμΝ τηφπθαΝη Ν
βθΝββγίηήη-12-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 4.984,80 -697 

37 20-6233.007 

Μέ γπ βΝεζα κ ηαξδ άΝ βΝ έ έΝ
ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ

22304/5-12-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 4.984,80 -698 

38 20-6233.006 

Μέ γπ βΝζκδπυθΝηβξαθβηΪ πθΝΰδαΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ βμΝυπβλ έαμΝεαγαλδσ β αμΝ

θΝ έ έΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ τηφπθαΝ
η Ν βθΝικήβί1θΝη ζΫ β 4.978,60 -699 

39 15-6262.002 

δαΰλΪηηδ βΝαΰπθδ δευθΝξυλπθΝεαδΝ
ΰβπ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ τηφπθαΝ
η  βθΝββγι1ήθ-12-βί1θΝ ξθδεάΝ
Ϋεγ β 4.960,00 -700 

40 15-6264.002 

υθ άλβ βΝεαδΝ πδ ε υάΝζκδπκτΝ
βζ ε λκηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ
(αθ ζέ μΝηβξαθκ α έκυΝ
Κκζυηίβ βλέκυ)Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
22370/6-12-2016 2.982,20 -701 

41 15-6262.003 

υθ άλβ βΝ ξθβ υθΝξζκκ Ϊπβ πθΝ
ΰβπΫ πθΝΙ γηέαμΝεαδΝ ΰέπθΝ
Θ κ υλπθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝββγθλήθ-
12-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 6.981,20 -702 

42 15-6693 

Πλκηάγ δαΝφυ κπαγκζκΰδεκτΝυζδεκτΝ
(ζδπα ηΪ πθ)Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ
22368/6-12-βί1θΝ ξθδεάΝΫεγ β 4.984,80 -703 

43 30-6262.005 

υθ άλβ βΝεαδΝαθ αζζαε δεΪΝΝΰδαΝ
βηα κ σ μΝευεζκφκλέαμΝ(φαθΪλδα)Ν
τηφπθαΝη Ν βθΝββζ1ίήβί1θΝ ξθδεάΝ

Ϋεγ β 3.968,00 -704 

    ΤΝΟΛΟ 132.174,36   



  

) γελίθ δΝ βθΝ αθα λκπάΝ αθΪζβοβμΝ υπκξλΫπ βμΝ η Ν αθ δζκΰδ ησΝ βμΝ ηβΝ
πλαΰηα κπκδβγ έ αμΝ Ϋ η υ βμ,Ν δαΰλΪφκθ αμΝ κΝ αθ έ κδξκΝ πκ σΝ εαδΝ
απκ η τκθ αμΝ βθΝ ξ δεάΝπέ π β,Ν κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμΝ
βί1θΝ υθκζδεκτΝτοκυμΝΝΝ#100.000,00ΠΝ€, πμΝεΪ πγδμΝ 
 

/  Κ. Ν
ΠΡ/ΜΟΤ 

         ΣΙΣΛΟΝΝ
Κ. . 

Π. .Τ. ΠΟΟΝ
Μ ΤΗ 

Π. .Τ. ΝΣΙΛΟΓΙΜΟΤ ΠΟΟΝ
ΠΟ Μ ΤΗ 

1 00-
6056.001 

ά δαΝ δ φκλΪΝ
κΝ

Σ ΤήΣΠ ΤΝ-- 
ΝΣΙΛΟΓΙΜΟΝ

ΠΟΟΤΝ Τ-
Π ΤΝ -ι1Νη Ν

ΝθΚΠθΩΛγ-
ΘλΧ 

A-71 305.472,17 A-660 -100.000,00 

    ΤΝΟΛΟ -100.000,00 

 

 τηφπθαΝ η Ν βθΝ απσ 06/12/2016 δ άΰβ βΝ βμΝ ήθ βμΝ ΟδεκθκηδευθΝ
Τπβλ δυθΝ κυΝΝ άηκυΝηαμέΝ 
 

ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ α αλδγησΝΝ217/2016. 
 

 
            ΟΝΠλό λομ                  ΣαΝΜέζβ 
βμΝΟδεκθκηδεάμΝ πδ λκπάμ 

    άηαλξκμ                                                   Λ ΗΝ υΪΰΰ ζκμ    
         
                                                                                  Ρ ΣΗΝπυλέ πθαμ 
 
                                                                                           Κ ΛΛ ΡΙΟΤΝ θα Ϊ δκμ 
   Γ υλΰδκμΝ ζεέΝΓΚΙΩΝΗ                                                          
                                                                                          
                                                                                          
 

                                                                                      
 
              
 
    
 
 


