
 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ           Ν ΡΣΗΣ ΝΣΟΝ Ι ΙΚΣΤΟ 

ΜΟΝΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
ΗΜΟΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

ΝΠΝΟΝΝΠΝ ΝΝΜΝ  

---------------------------- 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝη ΝαλδγησΝΝΝΝΝΝΝΝ5/2016 

υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝ 

λδγησμΝαπσφα βμμ 36/2016 

 

  Θ Μ : « Κα α η η δ   2016  Δ  α ». 
 

 κθΝΓαζα ΪΝΝΝΝεαδΝ βθΝ δίζδκγάεβΝΓυηθα έκυΝΓαζα ΪΝ,Ν άη λαΝ βθΝΝ17
β
 κυΝηάθαΝΝ

Φ ίλκυαλέκυΝ κυΝΫ κυμΝΝΝβί16,ΝβηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμΝΝTΫ Ϊλ β  εαδΝυλαΝ18μίίΝηέηέΝ
υθάζγ Ν Ν βησ δαΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝΣλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Νη Ϊ  

απσΝ βθΝΝαλδγηέΝ877/12-02-2016 ΫΰΰλαφβΝΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ εέΝ Κπθ αθ έθκυΝ Πα κυζδΪ,Ν Ν πκυΝ πδ σγβε Ν Ν εαγΫθαΝ βηκ δεσ 

τηίκυζκ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αΝΪλγέΝληΝ κυΝ έΚέΚέΝΧΝέγζθγήβίίθΨΝεαδΝαφκτΝ
δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν κηΫθκυΝ σ δΝ Ν τθκζκΝ β1Ν η ζυθΝ

ίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ17, ά κδμ 
   έ- ΜΟΣΙΚΟΙΝΤΜ ΟΤΛΟΙ 
                       Παλσθ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                                           πσθ μ 

1.  Πα κυζδΪμΝΝΚπθ αθ έθκμΝΧΠλσ λκμΨΝ 
2. Παθ ζάμΝ α έζ δκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ         
3. ΟδεκθσηκυΝ θΪλΰυλκμΝΝΝΝΝΝ                               1.- ΜπσΰλβμΝΝδεσζακμ 

4. ΚαεκτλβμΝΝδεσζακμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                               2.- αλ δθσμΝΝέεκμ- λΪ κμ 

      5.   ΚαλθΫαβμΝΝπυλέ πθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ3.  ΠαπαρπΪθθκυΝπυλέ πθ 

6.   ΜπαεΪζβΝΝΜαλέθα                                            ζέΝΝ γαθα έκυΝΪίίαμ 

7.    ΪρεκυΝΜαλέα 

8.   θαΰθπ σπκυζκμΝΓ υλΰδκμ 

9.   Μπδ έθαΝ Ϋ πκδθα 

10 .ΚαθΫζζκυΝ ζΫθβ 

11. θ λΫκυΝΥλυ κτζα 

      12. ΟδεκθσηκυΝ λΪ κμ 

13. Ρ ζΪεβΝΘ κ υλα 

14.ΜπΪεαμΝΝ ε ΪλδκμΝΧ θ δπλσ λκμΨ 
15.αηπΪθβμΝ βηά λδκμ 

16.Κ λαηέ αμΝΓ υλΰδκμΝΧΓλαηηα ΫαμΨ 
1ιέΥλδ σφαμΝΝ υ λΪ δκμ 

  έ- Μ ΡΥΟμΝΝΚπθ αθ έθκμΝ έΝΚαλαΰδΪθθβμΝ,ΝΠαλυθέ 
 

  Γέ-ΠΡΟ ΡΟΙΝΝ .ΝΤΝΣ.ΝΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 

Π ΡΟΝΣ  

1.- Λα ΪμΝ θα Ϊ δκμΝ έΚέΝΓαζα Ϊ 2.- λίσμΝ Ν αηΪ δκμΝΣέΚέΝΆθπΝΦαθαλέκυ 3.-

ΦυξκΰυδκτΝ άηβ λαΝ ΣέΚέΝ Λκυ λσπκζβμέ 4.- αλ ηΪΝ λΰυλέαΝ ΣέΚέΝ ΚυοΫζβμΝ ηέ-
θ πθέκυΝ ΠΫ λκμΣέΚέΝ λυσπβμέ 6-ΚαπΫζζκμΝ Πκζυ τεβμΝ ΣέΚέΚαλα αΪ,ι-Κκ αδΪμΝ

 αηΪ δκμΝΣέΚέΣαε δεκτπκζβμΝκ-ΜαλΰαλυθβμΝΚπθήθκμΝΣέΚέΚκυθκυπέ αμ 

 



 

 ΠΟΝΣ  

 1.- Υα αέθαμΝ Γ υλΰδκμΝ ΣέΚέΝ Μ ΰαζκξπλέκυ,Ν βέ-Κκυ κυηπΫζβμΝ Γ υλΰδκμΝ
ΣέΚέΣλκδαάθκμέ 
 

ΣαΝπλαε δεΪΝ άλβ ΝκΝ αε δεσμΝ βηκ δεσμΝΤπΪζζβζκμ εέΝΚσζζδαμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 

 

 

Α μό  Θέματο : 11  Η.Δ.                          Α ΙΘΜ. Α Φ: 36/2016 

 

 Θ Μ : « Κα α    2016   α ». 
 

 

  Π   11  α  α  α  « 

Κα α    2016   α »     . 
α α Α /  .Μ.Σ ϊ   α    .Σ. κΝη ΝαλέΝπλπ έΝ
392/26-01-2016 ΫΰΰλαφκΝ κυΝ ηάηα κμΝ Πκδκ δεκτΝ εαδΝ Φυ κςΰ δκθκηδεκτΝ

ζΫΰξκυΝ βμΝ ήθ βμΝ ΰλκ δεάμΝΟδεκθκηέαμΝΤΝΚ βθδα λδεάμΝ βμΝΠ λδφ λ δαεάμΝ
θσ β αμΝΠ δλαδΪΝΤΝΝά πθΝΠ λδφΫλ δαμΝ δεάμ.    τηφπθαΝη Ν κΝαθπ ΫλπΝΝ

ΫΰΰλαφκΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ φαληκ έ εα ΪΝ βθΝ ζαδκεκηδεάΝπ λέκ κΝβί16 
βΝ εα απκζΫηβ βΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝ η Ν απσΝ ΪφκυμΝ κζπηα δεκτμΝ
ο εα ηκτμ,ΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝαθαη θση θβμΝπαλαΰπΰάμΝ ζαδκεΪλπκυ,Ν
βμΝ ε βηα δεάμΝ π λδφΫλ δαμΝ κυΝ άηκυΝ Σλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Ν απαδ έ αδΝ
τηφπθαΝη Ν κΝΝέ έΝ1ζ1γήηγΝσππμΝΫξ δΝαθ δεα α αγ έΝαπσΝ κΝΪλγλκΝθΝ κυΝ

Νέ έέβλγλήηζ,Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ Σλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ π λέΝ
απκ κξάμΝ βμΝ υζζκΰδεάμΝ εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝ η Ν απσΝ

ΪφκυμΝ κζπηα δεκτμΝ ο εα ηκτμΝ βθΝ ε βηα δεάΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ άηκυΝ
Σλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ ά κδΝ πθΝ βηκ δευθΝ θκ ά πθΝΣλκδαάθαμΝεαδΝΜ γΪθπθΝ
η Ν δμΝπαλαεΪ πΝπλκςπκγΫ δμΝμ 

1. ΗΝαπκ κξάΝ βμΝεα απκζΫηβ βμΝ κυΝ Ϊεκυ,ΝαπσΝ βθΝ ήθ βΝ ΰλκ δεάμΝ
ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ε βθδα λδεάμΝ Ν απσΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ
ζαδκεαζζδ λΰβ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζζδ λΰκτθΝΝπ λδ σ λκΝ

απσΝ κΝ ηίΣΝ πθΝ ζαδκ Ϋθ λπθΝ βμΝ π λδκξάμΝ πκυΝ γαΝ πλκ αγκτθΝ θαΝ
φαληκ έΝκΝ κζπηα δεσμΝο εα ησμέ 

2. ΗΝ απκ κξάΝ ια φΪζδ βμΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ εαδΝ εα ΪζζβζπθΝ
παΰδ κγ υθέΝ 

3. ΗΝ απκ κξάΝ ια φΪζδ βμΝ πλκ ππδεκτΝ ζΫξπ βμΝ Ν ο εα δευθΝ
υθ λΰ έπθΝΫφ’ΝΝσ κθΝαβ βγ έέΝ 

4. βΝ πκ κξάΝ βμΝ δ φκλΪμΝ βΣΝ πκυΝ πδίΪζζ αδΝ ΰδαΝ δμΝ απΪθ μΝ
αεκε κθέαμΝ 

          κυμΝ ζαδκεαζζδ λΰβ Ϋμέ 
5. ΗΝεα απκζΫηβ βΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝγαΝ δ θ λΰβγ έΝησθκΝ φσ κθΝ κΝ

πκ κ σΝ Ν εαλπκφκλέαμΝ γαΝ ι π λΪ δΝ κΝ βηΣΝ βμΝ πζάλκυμΝ
παλαΰπΰάμέ 

ΣκΝ αθπ ΫλπΝ ΫΰΰλαφκΝ σγβε Ν Ν αΝ υηίκτζδαΝ πθΝ Κκδθκ ά πθΝ αΝ κπκέαΝ
ΫζαίαθΝεαδΝαπσ δζαθΝ ξ δεΫμΝαπκφΪ δμΝ δ βΰά δμέΝ 
Πλσ δθ Ν ΝσππμΝ ΰελδγκτθΝκδΝ δ βΰά δμΝ πθΝΣκπδευθΝυηίκυζέπθΝεαδΝ

επλκ υππθΝ πθΝΚκδθκ ά πθέΝ 
    ΟΝΠλσ λκμΝΝεΪζ Ν κΝυηίκτζδκΝθαΝαπκφα έ δΝ ξ δεΪ 



1. ΣκΝ βηκ δεσΝ ήζδκΝ αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ βθΝ δ άΰβ βΝ βμ εέΝ
θ ήλξκυ. 

2. ΣδμΝ απσο δμΝ βμ βηκ δεάμΝ Κκδθσ β αμΝ Γαζα ΪΝ Ν εαδΝ ΣκπδευθΝ
Κκδθκ ά πθΝ 

3. ΣκΝη ΝαλέΝπλπ έΝ392/26-01-2016 ΫΰΰλαφκΝ κυΝ ηάηα κμΝΠκδκ δεκτΝεαδΝ
Φυ κςΰ δκθκηδεκτΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ ήθ βμΝ ΰλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ ΤΝ
Κ βθδα λδεάμΝ βμΝ Π λδφ λ δαεάμΝ θσ β αμΝ Π δλαδΪΝ ΤΝ Νά πθΝ
Π λδφΫλ δαμΝ δεάμΝΤ η ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β βέ 

                              ΠΟΦ Ι   ΟΜΟΦΩΝ : 

)ΣβθΝ υηη κξάΝ Ν βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ ΣλκδαάθαμΝ Ν κΝ
πλσγλαηηαΝ αεκε κθέαμΝ Ϋ κυμΝ 2ί16,Ν η Ν απσΝ ΪφκυμΝ
κζπηα δεκτμΝο εα ηκτμΝπμΝ ιάμμ  

1)Ν ΙΝ ΰδαΝ βθΝ έΚέΓαζα Ϊ,Ν ε σμΝ πθΝ ίδκζκΰδευθΝ εαζζδ λΰ δυθΝ βθΝ
π λδκξάΝ« ζαξΫρεα»έ 
2)NAI ΰδαΝ βθΝ ΣέΚέΣλκδαάθκμΝ ε σμΝ πθΝ ίδκζκΰδευθΝ εαζζδ λΰ δυθΝ δμΝ
π λδκξΫμΝ«ΚκεεδθδΪ»,Ν«ΆΰδκΝ πδφΪθ δκ»ΝεαδΝ« έ δ»έ 
γ)ΟΧΙΝΰδαΝ βθΝΣέΚέΝ λυσπβμέ 
ζ)Ν ΙΝΰδαΝ βθΝΣέΚέΝΆθπΝΦαθαλέκυέ 
η)Ν ΙΝ ΰδαΝ βθΝ ΣέΚέΝ Σαε δεκτπκζβμ (η Ν παλκυ έαΝ Ν κυΝ ΠλκΫ λκυΝ
εέΚκ αδΪΝ βθΝ Σαε δεκτπκζβΝ εαδΝ κυΝ υηίκτζκυΝ εέΝ γαθα έκυΝ βθΝ
Μ αησλφπ β)έ 
θ)Ν ΙΝΰδαΝ βθΝΣέΚέΝΚαλα αΪ. 

)ΣβθΝ υηη κξάΝ Ν βμΝ βηκ δεάμΝ θσ β αμΝ Μ γΪθπθ  κΝ
πλσγλαηηαΝ αεκε κθέαμΝ Ϋ κυμΝ 2ί1θ,Ν η Ν απσΝ ΪφκυμΝ
κζπηα δεκτμΝο εα ηκτμΝπμΝ ιάμμΝ 

1)ΟΧΙΝΰδαΝΣέΚέΝΛκυ λκπσζ πμ,ΚυοΫζβμΝεαδΝΚκυθκυπέ αμέ 
β)Ν ΙΝΰδαΝΣέΚέΝΜ ΰαζκξπλέκυέ 
Γ)ΗΝ υηη κξάΝ θαΝ γέθ δΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ 3λ2ή2ί1θΝ ΫγγλαφκΝ κυΝ
ηάηα κμΝ Πκδκ δεκτΝ εαδΝ Φυ κςγ δκθκηδεκτΝ ζΫγξκυΝ βμΝ ήθ βμΝ
γλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ ΤΝ Κ βθδα λδεάμΝ βμΝ Π λδφ λ δαεάμΝ
θσ β αμΝΠ δλαδΪΝΤΝΝά πθΝΠ λδφΫλ δαμΝ δεάμ βζα άμ   

 
1)ΣβθΝ απκ κξάΝ βμΝ εα απκζΫηβ βμΝ κυΝ Ϊεκυ,Ν απσΝ βθΝ ήθ βΝ

ΰλκ δεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ε βθδα λδεάμΝ Ν απσΝ βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ
ζαδκεαζζδ λΰβ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεαζζδ λΰκτθΝΝπ λδ σ λκΝ

απσΝ κΝ ηίΣΝ πθΝ ζαδκ Ϋθ λπθΝ βμΝ π λδκξάμΝ πκυΝ γαΝ πλκ αγκτθΝ θαΝ
φαληκ έΝκΝ κζπηα δεσμΝο εα ησμέ 

β)ΣβθΝ απκ κξάΝ ια φΪζδ βμΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ εαδΝ εα ΪζζβζπθΝ
παΰδ κγ υθέΝ 
γ)ΣβθΝ απκ κξάΝ ια φΪζδ βμΝ πλκ ππδεκτΝ ζΫξπ βμΝ Ν ο εα δευθΝ

υθ λΰ έπθΝΫφ’ΝΝσ κθΝαβ βγ έέΝ 
4)ΣβθΝ απκ κξάΝ βμΝ δ φκλΪμΝ βΣΝ πκυΝ πδίΪζζ αδΝ ΰδαΝ δμΝ απΪθ μΝ

αεκε κθέαμΝ κυμΝ ζαδκεαζζδ λΰβ Ϋμέ 
5)ΗΝεα απκζΫηβ βΝ κυΝ ΪεκυΝ βμΝ ζδΪμΝγαΝ δ θ λΰβγ έΝησθκΝ φσ κθΝ κΝ
πκ κ σΝ Ν εαλπκφκλέαμΝ γαΝ ι π λΪ δΝ κΝ βηΣΝ βμΝ πζάλκυμΝ
παλαΰπΰάμέ 
 

 

ΝΠαλκτ αΝαπσφα βΝΫζαί Νατικθ αΝαλδγησΝΝ36/2016.  

 



 

    ό ο           α λη 

πογ αφ                                                          υπογ αφ  

 

 

 Γ Φ  

   Η   

 

                                     ων αν νο  α ουλι  

 
 

 

 

 


