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ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ                                                  Ν ΡΣ Σ ΝΣΟΝ Ι ΙΚΣΤΟ 

ΜΟΝΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΩΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
ΜΟΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

ΝΠΝΟΝΝΠΝ ΝΝΜΝ  

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

 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝη ΝαλδγησΝ32/2015 

υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΩΝ 

  Θ ΜΑμ2ο ΠΡΟή έ . : «Έΰελδ βΝ 1ου
 ΑέΠέ έΝ ( αε οποδβ δεσμ)Ν ουΝ ΫλΰουμΚΑΣΑΚ Τ Ν ΚΛΙΜΑΚΑΝ ΠΙΝ

ΑΝΩΝΤΜΟΤΝ ΜΟΣΙΚ ΝΟ ΟΤΝΣ ΝΘ  ΝΜΑΣΙ»έ 
 

        κΝ Γαζα ΪΝ εαδΝ βΝ δίζδκγάεβΝ Γυηθα έκυΝ Γαζα ΪΝ άη λα  βθΝ 16
β
 κυΝ ηάθαΝ ε ηίλέκυ κυΝ

Ϋ κυμΝ βί1η,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμΝ Σ Ϊλ β  εαδΝ υλαΝ 18:00 ηηέΝ υθάζγ Ν Ν βησ δαΝ υθ λέα βΝ κΝ
βηκ δεσΝυηίκτζδκΝΣλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Νη ΪΝΝαπσΝ βθΝΝαλδγηέΝ8374/11-12-2015 ΫΰΰλαφβΝΝπλσ εζβ βΝ
κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηέΝ ήζέκυ,Ν Ν πκυΝ πδ σγβε Ν Ν εαγΫθαΝ βηκ δεσΝ τηίκυζκ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ αΝ ΪλγέΝ ληΝ κυΝ έΚέΚέΝ (Νέγζθγήβίίθ)Ν εαδΝ αφκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν

κηΫθκυΝσ δΝ Ν τθκζκΝβ1Νη ζυθΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ19,Νά κδμ 
  έ- ΜΟΣΙΚΟΙΝΤΜ ΟΤΛΟΙ 

Παλσθ μ 

1.-Πα κυζδΪμΝ ΝΚπθ αθ έθκμΝ(Πλσ λκμ),Ν Ν2.- ΚαλθΫαβμΝπυλέ πθΝ  3.-  ΪδεκυΝ– Κκυ κυαάΝΜαλέαΝζ.- 

Χλδ σφαμΝ υ λΪ δκμ,Ν η- Μπδ έθαΝ Ϋ πκδθα,Ν θέ- αηπΪθβμΝ βηά λδκμ,Ν ι.- ΚαθΫζζκυΝ ζΫθβ,Ν
8)ΜπαεΪζβΝΜαλέθα,λ)-Καεκτλβμ Νδεσζακμ,1ί)ΜπΪεαμΝΝ ε Ϊλδκμ, 11) θαΰθπ σπκυζκμΝΓ υλΰδκμ,12) 

Κ λαηέ αμΝ Γ υλΰδκμ-13) ΟδεκθσηκυΝ θΪλΰυλκμ-14)Ρ ζΪεβΝ Θ κ υλα-15) γαθα έκυΝ Ϊίίαμ-

16)ΠαπαρπΪθθκυΝ πυλέ πθΝ 17) θ λΫκυΝ Χλυ κτζα,18)ΟδεκθσηκυΝ  λΪ κμ-1λ) αλ δθσμΝ ΝέεκμΝ –
 λΪ κμΝ(πλκ άζγ Ν κΝ1κ

 γΫηαΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμ) 

πσθ μ 

1)Παθ ζάμΝ α έζ δκμ-β)ΜπσΰλβμΝΝδεσζακμέ 
 έ- Μ ΡΧΟμΝΝΚπθ αθ έθκμΝ έΝΚαλαΰδΪθθβμΝ,Ν πυθέ 
 

  Γέ-ΠΡΟ ΡΟΙΝΝ έΝΤΝΣέΝΚΟΙΝΟΣ ΣΧΝ 

Π ΡΟΝΣ  

.1) ΦυξκΰυδκτΝ άηβ λαΝΣέΚέΝΛκυ λσπκζβμ,Ν , 2)ΜαλΰαλυθβμΝΚπθήθκμΝΣέΚέΚκυθκυπέ αμ,γΨΛα ΪμΝ
θα Ϊ δκμΝ έΚέΓαζα Ϊ,ζΨΚαπΫζζκμΝΠκζυ τεβμΝΣέΚέΚαλα αΪ 

ΠΟΝΣ  

 1.- αλ ηΪΝ λΰυλέαΝ ΣέΚέΝ ΚυοΫζβμ,Ν βέ- Υα αέθαμΝ Γ υλΰδκμΝ ΣέΚέΝ Μ ΰαζκξπλέκυΝ γέ- θ πθέκυΝ
ΠΫ λκμΣέΚέΝ λυσπβμέ,4-Κκ αδΪμΝ  αηΪ δκμΝ ΣέΚέΣαε δεκτπκζβμΝ 5Ψ λίσμΝ  αηΪ δκμ-ΣέΚέΝ θπΝ
Φαθαλέκυ,6)Κκυ κυηπΫζβμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΣλκδαάθκμ 

 

ΣαΝπλαε δεΪΝ άλβ ΝκΝ αε δεσμΝ βηκ δεσμΝΤπΪζζβζκμΝεέΝ υΪΰΰ ζκμΝΚσζζδαμ. 

 

 

  λδγησμΝΘΫηα κμμ2κ
  ΠΡΟ    ή έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                ΡΙΘΜέΝ ΠΟΦμ 270/2015 

  Π     ία  α  α  ί : : «Έΰελδ βΝ 1ου
 

ΑέΠέ έΝ ( αε οποδβ δεσμ)Ν ουΝ ΫλΰουμΝ ΚΑΣΑΚ Τ Ν ΚΛΙΜΑΚΑΝ ΠΙΝ ΑΝΩΝΤΜΟΤΝ ΜΟΣΙΚ Ν Ο ΟΤΝ Σ Ν

Θ  Ν ΜΑΣΙ»Ν ω ί   .Σ.  κΝ παλσθΝ γΫηαΝ δ Ϊΰ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ ήζδκΝ ε σμΝ βη λβ έαμΝ

δΪ αιβμΝ, τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝθιΝπαλέιέ κυΝΝγκηβήβί1ί 

     τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝληΝπαλΪΰέ θΝ κυΝΚέ έΚέΝΝέγζθγήίθΝΰδαΝθαΝ υαβ βγ έΝγΫηαΝπμΝ
εα π έΰκθΝΝεαδΝθαΝζβφγ έΝαπσφα βΝΰδ΄Ναυ σΝπλΫπ δΝπλυ αΝθαΝαπκφα δ γ έΝΝαπσΝ βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ
κυΝ υθκζδεκτ αλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝήζέκυΝσ δΝ κΝγΫηαΝ έθαδΝεα π έΰκθέ 

     βθΝ υθΫξ δαΝκΝΠλσ λκμΝεΪζ Ν κΝ υηαΝθαΝαπκφα έ δΝ ξ δεΪΝγΫ κθ αμΝυπσοβΝ κΝβζβζκθήβί1ηΝ
ΫΰΰλαφκΝ βμΝ ήθ βμΝΣ ξθδευθΝΈλΰπθΝη Ν βθΝαδ δκζκΰδεάΝΫεγ βέ 



 
ΣοΝ βηο δεσΝυηίοτζδοΝη ΪΝαπσΝ δαζοΰδεάΝ υαά β β, 
                                                     ΑΝΠΝΟΝΦΝΑΝΝΙΝ Ν ΝΙ 
1)Κα ΪΝπζ δοοβφέαΝ Ϋξ αδΝ οΝγΫηαΝπμΝΫε αε ο,η δοοβφοτθ ομΝ ουΝεέΝΪίίαΝΑγαθα έουΝοΝΝοποέομΝ βζυθ δΝ
σ δΝ δαφπθ έΝ πέΝ βμΝ δα δεα έαμΝ(απου έαΝ βηΪλξουΝ θΝ δ Ϊΰ αδΝπλοΝβη λβ έαμ). 
β)Κα ΪΝπζ δοοβφέαΝ ΰελέθ δΝ οθΝ1ο

 ΑέΠέ έΝ( αε οποδβ δεσ)Ν ουΝΫλΰουμΝΚα α ε υάΝεζέηαεαμΝ πέΝαθπθτηουΝ
βηο δεάμΝο οτΝ βθΝγΫ βΝΜΪ δ τηφπθαΝη Ν οΝβζβζκθήβί1ηΝΫΰΰλαφοΝ βμΝ ήθ βμΝΣ ξθδευθΝΫλΰπθΝ βμΝ

Πέ έΝΝεαδΝ οθΝ υθβηηΫθοΝαδ δοζοΰδεσΝπέθαεαέ 
Μ δοοβφοτθ ομΝ ουΝεέΑγαθα έουΝη Ν οΝ ε π δεσΝ βμΝηβΝαπο οξάμΝ ουΝγΫηα ομΝπμΝΫε αε ουέ 
  

ΝΠαλκτ αΝαπσφα βΝΫζαί Νατικθ αΝαλδγησΝβ70/2015 

 

 

ΟΝΝΠΡΟ ΡΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΣ ΝΜ Λ  

ΤπκΰλαφάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                                                ΤπκΰλαφΫμ 

                                            ΚΡΙ Ν ΝΣΙΓΡ ΦΟ 

                           ΟΝΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ ΜΟΣΙΚΟΤΝΤΜ ΟΤΛΙΟΤ 

 

                                      ΚπθήθκμΝΝΝΝΝΝΠα κυζδΪμ 

 

 

 


