
 

 

ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ                                                  Ν ΡΣΗΣ ΝΣΟΝ Ι ΙΚΣΤΟ 

ΜΟΝΝΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ 
ΗΜΟΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟ 

 

ΝΠΝΟΝΝΠΝ ΝΝΜΝ  

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

 

πσΝ κΝπλαε δεσΝ βμΝη ΝαλδγησΝ33/2015 

υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝΣΡΟΙ ΝΙ -Μ Θ ΝΧΝ 
 

Θ Μ : «ΠαλΪ α βΝ πλογ ηέαμ ε Ϋζ βΝ βμΝ η ζΫ βμμΝ «Κα α ε υάΝ εάπουΝ
ΗλυπθΝ βμΝΓ΄ γθο υθΫζ υ βμΝ βθΝΣλοδαάθα»έ 
 

 
 

 κΝ Γαζα ΪΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ Κα Ϊ βηα Γαζα ΪΝ άη λα  βθΝ 22
β
 κυΝ ηάθαΝ ε ηίλέκυ κυΝ Ϋ κυμΝ

βί1η,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ αμΝ Σλέ βΝ   εαδΝ υλαΝ 15:30 ηηέΝ υθάζγ Ν Ν βησ δαΝ Ϋε αε βΝ υθ λέα βΝ κΝ
βηκ δεσΝυηίκτζδκΝΣλκδαβθέαμ-Μ γΪθπθ,Νη ΪΝΝαπσΝ βθΝΝαλδγηέΝ8600/21-12-βί1ηΝΫΰΰλαφβΝΝπλσ εζβ βΝ
κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ βηέ 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 ΧΝέγζθγήβίίθΨΝ εαδΝ αφκτΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ υπΪλξ δΝ θσηδηβΝ απαλ έα,Ν

κηΫθκυΝσ δΝ Ν τθκζκΝβ1Νη ζυθΝίλΫγβεαθΝπαλσθ αΝ14,Νά κδμ 
  έ- ΗΜΟΣΙΚΟΙΝΤΜ ΟΤΛΟΙ 

Παλσθ μ 

1.-Πα κυζδΪμΝΝΚπθ αθ έθκμΝΧΠλσ λκμΨ,ΝΝβέ- Παθ ζάμΝ α έζ δκμ,Νγ. - ΚαλθΫαβμΝπυλέ πθΝ 4.-  ΪδεκυΝ 
Κκυ κυαάΝ Μαλέα ηΨαηπΪθβμΝ βηά λδκμ,6)ΚαθΫζζκυΝ ζΫθβ,ι)ΚαεκτλβμΝ Νδεσζακμ 

8) θαΰθπ σπκυζκμΝ Γ υλΰδκμ,λΨΚ λαηέ αμΝ Γ υλΰδκμ(πλο άζγ Ν οΝ βο
 γΫηα) 10) Υλδ σφαμΝ

υ λΪ δκμ, 11)Μπδ έθαΝ Ϋ πκδθα,1βΨΟδεκθσηκυΝ θΪλΰυλκμΝ 1γΨ θ λΫκυΝ Υλυ κτζα 14)ΜπΪεαμΝ
Ν ε Ϊλδκμ 

πσθ μ 

 1.- ΜπσΰλβμΝ Νδεσζακμ,Ν ,2) ΟδεκθσηκυΝ  λΪ κμ, 3) γαθα έκυΝ Ϊίίαμ, ζΨΜπαεΪζβΝ ΜαλέθαηΨΡ ζΪεβΝ
Θ κ υλαθΨ αλ δθσμΝΝέ λΪ κμιΨΠαπαρπΪθθκυΝπυλέ πθ 

  έ- Μ ΡΥΟμΝΝΚπθ αθ έθομΝ έΝΚαλαΰδΪθθβμΝ,ΝΠαλυθέ 
 

  Γέ-ΠΡΟ ΡΟΙΝΝ έΝΤΝΣέΝΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

Π ΡΟΝΣ  

1.- Λα ΪμΝ θα Ϊ δκμΝ έΚέΝΓαζα Ϊ,βΨΚκυ κυηπΫζβμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΝΣλκδαάθκμέ 
ΠΟΝΣ  

 1.- αλ ηΪΝ λΰυλέαΝΣέΚέΝΚυοΫζβμ,Νβέ- Υα αέθαμΝΓ υλΰδκμΝΣέΚέΝΜ ΰαζκξπλέκυ 3.- θ πθέκυΝΠΫ λκμ 

ΣέΚέΝ λυσπβμέ 4-ΚαπΫζζκμΝ Πκζυ τεβμΝ ΣέΚέΚαλα αΪ,η-Κκ αδΪμΝ  αηΪ δκμΝ ΣέΚέΣαε δεκτπκζβμΝ .- 6-

λίσμΝ  αηΪ δκμΝ ΣέΚέΝ ΆθπΝ Φαθαλέκυ,Ν Ν ιέ- ΦυξκΰυδκτΝ άηβ λαΝ ΣέΚέΝ Λκυ λσπκζβμ,Ν ,κ-ΜαλΰαλυθβμΝ
ΚπθήθκμΝΣέΚέΚκυθκυπέ αμ 

 

ΣαΝπλαε δεΪΝ άλβ ΝκΝ αε δεσμΝ βηκ δεσμΝΤπΪζζβζκμΝεέΝ υΪΰΰ ζκμΝΚσζζδαμέ 
 

 

  λδγησμΝΘΫηα ομμ 2ο
     Ηή έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ                                ΡΙΘΜέΝ ΠΟΦμ 282/2015 

Θ Μ Ν : «ΠαλΪ α βΝ πλογ ηέαμ ε Ϋζ βΝ βμΝ η ζΫ βμμΝ «Κα α ε υάΝ εάπουΝ
ΗλυπθΝ βμΝΓ΄ γθο υθΫζ υ βμΝ βθΝΣλοδαάθα»έ 
 
 

 

 ΟΝΠλσ λκμΝ εφυθβ ΝΝ κΝβκ
  γΫηαΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝεαδΝ ιΫγ Νσ δμΝ 

    ΣκΝ παλσθΝ γΫηαΝ δ Ϊΰ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ ήζδκΝ Ν εα π έΰκυ αΝ υθ λέα βΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ζβφγ έΝΝ
ΫΰεαδλαΝβΝ ξ δεάΝαπσφα βέ 



 τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝληΝπαλαΰλέΝθΝ κυΝΚέ έΚέΝΝέγζθγήίθΝΰδαΝθαΝ υαβ βγ έΝγΫηαΝ
πμΝ εα π έΰκθΝ Ν εαδΝ θαΝ ζβφγ έΝ απσφα βΝ ΰδ΄Ν αυ σΝ πλΫπ δΝ πλυ αΝ θαΝ απκφα δ γ έΝ Ν απσΝ βθΝ απσζυ βΝ
πζ δκοβφέαΝ κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝήζέκυΝσ δΝ κΝγΫηαΝ έθαδΝεα π έΰκθέ 
    βθΝ υθΫξ δαΝκΝΠλσ λκμΝεΪζ Ν κΝ υηαΝθαΝαπκφα έ δΝ ξ δεΪέ 
    ΣκΝ έέΝαφκτΝ έ Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέ έΚέΝεαδΝη ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝ υαά β β, 
 
Σο βηο δεσ υηίοτζδο η Ϊ απσ δαζοΰδεά υαά β β, 
                                                     Α Π Ο Φ Α  Ι   Ι 
Οησφωθα Ϋχ αδ ο γΫηα ωμ Ϋε αε ο η  ο ε π δεσ βμ κθ00ήβ01η πλσ εζβ βμ ΰδα υηίοτζδοέ 

 βθΝ υθΫξ δαΝκΝΠλσ λκμΝγΫ δΝυπσοβΝ κυΝ έέΝ κΝβκ
 γΫηαΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμΝ: «ΠαλΪ α βΝ

πλογ ηέαμ ε Ϋζ βΝ βμΝ η ζΫ βμμΝ «Κα α ε υάΝ εάπουΝ ΗλυπθΝ βμΝ
Γ΄ γθο υθΫζ υ βμΝ βθΝΣλοδαάθα» έθ δΝ οθΝζσΰοΝ οθΝεέΝ άηαλξοΝοΝοποέομΝγΫ δΝυπσοβΝ
ουΝ έέ οΝ βζιηθθήβί1ηΝ Ϋΰΰλαφο (ΰθπηο σ β β) βμΝ ήθ βμΝ Σ ξθδευθΝΈλΰπθΝ βμΝΠέ έΝΝ εαδΝ

πλο έθ δΝθαΝ ογ έΝπαλΪ α β, ΫπμΝγί-6-βί1θ,Ν τηφπθαΝη Ν οΝ ε π δεσΝ βμΝΰθπηο σ β βμΝεαδΝ
βμΝ υθβηηΫθβμΝαέ β βμΝ βμΝαθα σξουέ 

  βθΝ υθΫξ δαΝοΝΠλσ λομΝεαζ έΝ οΝυηίοτζδοΝθαΝαποφα έ δΝ ξ δεΪ 

ΣοΝ έέΝη ΪΝαπσΝ δαζοΰδεάΝ υαά β β, 

                                                     ποφα έα δΝμ 
ΟησφπθαΝ ΰελέθ δ βθΝ παλΪ α βΝ πλογ ηέαμ ε Ϋζ βΝ βμΝ η ζΫ βμμΝ «Κα α ε υάΝ
εάπουΝ ΗλυπθΝ βμΝΓ΄ γθο υθΫζ υ βμΝ βθΝΣλοδαάθα» ΫπμΝγί-6-2016. 
 

                              ΝΠαλκτ αΝαπσφα βΝΫζαί Νατικθ αΝαλδγησΝβ82/2015 

 

 

ΟΝΝΠΡΟ ΡΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ     Σ ΝΜ Λ  

ΤπκΰλαφάΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΤπκΰλαφΫμ 

                                            ΚΡΙ Ν ΝΣΙΓΡ ΦΟ 

                           ΟΝΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ ΜΟΣΙΚΟΤΝΤΜ ΟΤΛΙΟΤ 

 

                                      ΚπθήθκμΝΝΝΝΝΝΠα κυζδΪμ 

 

 

 


