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ΗΜΟΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

ΝΠΝΟΝΝΠΝ ΝΝΜΝ  

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

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝη ΝαλδγησΝΝΝΝΝΝΝΝ2/2016 

υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝ 

λδγησμΝαπσφα βμμ 18/2016 

 

  Θ Μ μ « Αέ βηα ΰδα ηθβη έκ Θβ Ϋα εαδ κθκηα έα άλαΰΰαμ ωμ «Ιππκζτ κυ» κθ 
παλαζδαεσ λσηκ Επδ ατλκυ-Τλκδαβθέαμ» 

 

 κθΝΓαζα ΪΝΝΝ ΝεαδΝ βθΝ δίζδκγάεβΝΓυηθα έκυΝΓαζα ΪΝ,Ν άη λαΝ βθΝΝ2β
 κυΝηάθαΝΝ

Φ ίλκυαλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ Ν Ν βί16,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμΝ Ν Tλέ βΝ Ν εαδΝ υλαΝ 18μίίΝ ηέηέΝ
υθάζγ Ν Ν βησ δαΝ υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκΝΣλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Νη Ϊ  

απσΝ βθΝΝαλδγηέΝ554/29-01-2016 ΫΰΰλαφβΝΝπλσ εζβ βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
υηίκυζέκυΝ εέΝ Κπθ αθ έθκυΝ Πα κυζδΪ,Ν Ν πκυΝ πδ σγβε Ν Ν εαγΫθαΝ βηκ δεσΝ
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 αΝ18, ά κδμ 
   έ- ΜΟΣΙΚΟΙΝΤΜ ΟΤΛΟΙ 
                       Παλσθ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ πσθ μ 

1.  Πα κυζδΪμΝΝΚπθ αθ έθκμΝΧΠλσ λκμΨΝ 
2. Παθ ζάμΝ α έζ δκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ1έ- Υλδ σφαμΝ υ λΪ δκμ 

3. ΟδεκθσηκυΝ θΪλΰυλκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝβέ- ΜπσΰλβμΝΝδεσζακμ 

4. ΚαεκτλβμΝΝδεσζακμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝγέ- αλ δθσμΝΝέεκμ- λΪ κμ 

5. ΚαλθΫαβμΝΝπυλέ πθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
6. ΜπαεΪζβΝΝΜαλέθα 

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. γαθα έκυΝΪίίαμ 

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

17. Κ λαηέ αμΝΓ υλΰδκμΝΧΓλαηηα ΫαμΨ 
      1κέΠαπαρπΪθθκυΝπυλέ πθ 

  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 λαΝΣέΚέΝΛκυ λσπκζβμέ 
  



 

ΠΟΝΣ  

 1.- αλ ηΪΝ λΰυλέαΝΣέΚέΝΚυοΫζβμ,Νβέ- Υα αέθαμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΝΜ ΰαζκξπλέκυΝγέ-
θ πθέκυΝ ΠΫ λκμΣέΚέΝ λυσπβμέ 4-ΚαπΫζζκμΝ Πκζυ τεβμΝ ΣέΚέΚαλα αΪ,η-Κκ αδΪμΝ

 αηΪ δκμΝ ΣέΚέΣαε δεκτπκζβμΝ ,θέ-Κκυ κυηπΫζβμΝ Γ υλΰδκμΝ ΣέΚέΝ Σλκδαάθκμ, 7-

ΜαλΰαλυθβμΝΚπθήθκμΝΣέΚέΚκυθκυπέ αμ 

 

ΣαΝπλαε δεΪΝ άλβ ΝκΝ αε δεσμΝ βηκ δεσμΝΤπΪζζβζκμ εέΝΚσζζδαμΝ υΪΰΰ ζκμ 

 

 

 

 

 

Α μό  Θέματο : 8  Η.Δ.                          Α ΙΘΜ. Α Φ: 18/2016 

 

 Θ ΜΑ: « Αέ βηα ΰδα ηθβη έκ Θβ Ϋα εαδ κθκηα έα άλαΰΰαμ ωμ «Ιππκζτ κυ» κθ 
παλαζδαεσ λσηκ Επδ ατλκυ-Τλκδαβθέαμ» 

 

 

 

   ΟΝ Πλσ λκμΝ αφκτΝ εφυθβ Ν Ν κΝ 8
κ
   γΫηαΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ« Αέ βηα ΰδα 

ηθβη έκ Θβ Ϋα εαδ κθκηα έα άλαΰΰαμ ωμ «Ιππκζτ κυ» κθ παλαζδαεσ λσηκ 
Επδ ατλκυ-Τλκδαβθέαμ» έθ δΝ κθΝζσΰκ κθΝεέΝ άηαλξκΝκΝκπκέκμΝγΫ δΝυπσοβΝ
κυΝ έέΝ βθΝ υπΝ αλδγέΝ λλθλήβί1ζΝ αέ β βΝ κυΝ εέΝ ΜαθέΜπ θδυ βΝ κΝ κπκέκμΝ

αβ Ϊ δΝ θαΝ κθκηα γ έΝ βΝ ηδελάΝ άλαΰΰαΝ κυΝ παλαζδαεκτΝ λσηκυ Σλκδαβθέαμ-

πδ ατλκυΝ«Ιππσζυ κμ» αφκτΝίλέ ε αδΝεκθ ΪΝ κΝ βη έκΝπκυΝ τηφπθαΝη Ν
κθΝητγκΝαθ λΪπβΝ κΝΪληαΝ κυΝ Ιππσζυ κυ εαδΝ ΝηδαΝηαληΪλδθβΝπζΪεαΝθαΝ
πδ βηαθγκτθΝζαεπθδεΪΝη λδεΪΝ κδξ έαΝαπσΝ βθΝ λαΰπ έαΝ«Ιππσζυ κμ». 

 πέ βμΝ πλκ έθ δΝ κθΝ παλαζδαεσΝ λσηκ Σλκδαβθέαμ- πδ ατλκυΝ θαΝ
δαηκλφπγ έΝΫθαμΝξυλκμ εαδΝθαΝ βγ έΝΫθαμΝίλΪξκμ(ΰδαΝ κθΝπλυ κΝαπσΝ κυμΝ

ΫιδΝ ΪγζκυμΝ κυΝ Θβ Ϋα)πκυΝ γαΝ κπκγ βγ έΝ βΝ πδΰλαφάΝ «Ε υ βθ 
Τλκδαάθα,εκθ Ϊ βθ Επέ αυλκ,κ Θβ Ϋαμ υΰελκτ αδ εαδ ισθ ω  κθ 

δαίσβ κ ζβ ά Π λδφά β,ΰδκ κυ Ηφαέ κυ εαδ βμ Αθ έεζ δαμ,πκυ η  
κ λσπαζκ βθ εκλτθα ισθ ωθ ,αφκτ ζά υ , κυμ δ λχση θκυμ»έ 

ΓδαΝ κΝεσ κμΝ πθΝΫλΰπθ , τηφπθαΝη Ν κθΝαδ κτθ α,ΝΫξ δΝαβ βγ έΝθαΝυπΪλικυθΝ
ξκλβΰέ μΝ εαδΝ γ ζκθ δεΫμΝ πλκ φκλΫμΝ εαδ ππμΝ  αΝ τκΝ αυ ΪΝ «ηθβη έα»Ν γαΝ

υηίΪζζκυθΝ βθΝαθΪ διβΝεαδΝπλκίκζάΝ κυΝ άηκυΝηαμέ 
   βθΝ υθΫξ δαΝ κΝ εέΝ άηαλξκμΝ πλκ έθ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ ε άΝ βΝ αθπ ΫλπΝ αέ β β-

πλσ α βΝαφκτΝαεκζκυγβγ έΝβΝ ιάμΝ δα δεα έαμ 
1)ΈΰΰλαφκΝ κθΝ άηκΝ πδ ατλκυΝΰδαΝ τηφπθβΝΰθυηβ, ηδαΝεαδΝ έθαδΝσηκλκμΝ

άηκμΝεαδΝ αΝ«ηθβη έα»ΝπδγαθσθΝθαΝ έθαδΝεαδΝ Ν δεάΝ κυΝπ λδκξάέ 
β)ΈΰΰλαφκΝ βθΝ πδ λκπάΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝΝέγζθγήβίίθέ 
γ)ΈΰΰλαφκΝ βθΝ ήθ βΝΣ ξθδευθΝ ΫλΰπθΝ βμΝ Πέ έΝέΰδαΝ βθΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ
κπκγΫ β βμΝ κυΝηθβη έκυέ 

ζ)τ α βΝ π θ αη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ κυμΝ βηκ δεκτμΝ
υηίκτζκυμΝ εέεέΚαλθΫαβ,Ν Καεκτλβ,Ν Αθαΰθπ σπκυζκ,ΜπσΰλβΝ εαδΝ

ΠαπαρπΪθθκυΝΝβΝκπκέαΝγαΝ υθ κθέα δΝεαδΝπαλαεκζκυγ έΝ κΝσζκΝ ΰξ έλβηαέ 
η)ΣκΝεσ κμΝεα α ε υάμΝγαΝίαλτθ δΝ γ ζκθ ΫμΝεαδΝξκλβΰκτμέ 
   βθΝ υθΫξ δαΝκΝΠλσ λκμΝεαζ έΝ κΝυηίκτζδκΝθαΝαπκφα έ δέΝ 
 

Μ ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β β κΝ βηκ δεσΝυηίκτζδκ 



 

                              ΠΟΦ Ί ΙΝμ 
ΟησφπθαΝ υηφπθ έΝη Ν βθΝ δ άΰβ βΝ κυΝ βηΪλξκυέ 

ΝΠαλκτ αΝαπσφα βΝΫζαί Νατικθ αΝαλδγησΝΝ18/2016.  

 

 

    ό ο           α λη 

πογ αφ                                                          υπογ αφ  
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   Η   

 

 

 

 

ων αν νο  α ουλι  


