Α Α

Α

Η
Η Η
Α Α Α ΑΘΗ Ω
Η
Η
Α Α Η

Θ
Η
Η Α
Γ ΑΦ
Η
Φ

Α

Α

Α
Α

Α
Α

Η

Α

Α Α :16PROC004047526
Α .
Ω : 3270/21.3.2016

Ω

40, 101 74

: 2
Ω
Η
:Α
Η Η
Α
Η Η
: 502, 5o ό οφο
: α αν άτη, α Γ ί α

Ω

Α

Σ Λέ ΠΟΚΟΙΝΩΝΙ Νμ 213- 21 16 423, 425
Λέ Ι ΤΘΤΝ
: n.maniati@tpd.gr & e.gkika@tpd.gr
Ι Κ ΡΤΞ
ΘΫηα: δ θΫλΰ δαΝ πλσξ δλκυΝ δαΰπθδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Νδ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝ
παλκξάμΝυπβλ δυθΝφτζαιβμ ΰδαΝ βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έαΝεαδΝ αΝΚα α άηα αΝΠ δλαδΪΝεαδΝ
Θ
αζκθέεβμ, κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέ

Ο
Α Ω
Ο
Η Ο Α Α
Ω Η
Α Η Η
Ω
Ω Ο Α Α CPV
ΟΫ Ο Ο
Α Α Α Η
Α Η
Η
Η Ω
Α
Ο
Ω
Η IΩ

όχει ος
Η χα η ό ε η ι ή
η εσίες φύ α ης

ι ίω σ έγασης

79713000-5, Τπβλ έ μΝΦτζαιβμ

η εσιώ

56.000,00
ώ, έο ο α α ογού ος . .Α.
Οι ι ές ό ει αι σ ις ό ι ες α ήσεις

ΠΟΦ 
ξκθ αμ υπσοβμ
1. Σκ Πέ έΝληήλθ «Ολΰαθδ ησμΝ κυΝΣαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ»
2. ΣκΝ Κ φαζαέκυΝ ’Ν (ΪλγλαΝ 1Ν ΫπμΝ ζ)Ν κυΝ Νέγλθηήβί11 (Φέ έΚέ11γή έΝ ’ή1ή1κ-3-βί11)Ν πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ
αθαησλφπ βΝ κυΝπζαδ έκυΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΣαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθέ
3. ΣβθΝυπ’ΝαλδγέΝβήβ1γιλήίίλζήζ-4-βίί1Ν(Φέ έΚέΝζζκή έ ΄ή1λ-4-βίί1)Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθΝ
«Καγκλδ ησμΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝΠλκΫ λκυΝεαδΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝΣέΝΠέΝεαδΝ
αθ έπθ»,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ υηπζβλυγβε Ν η Ν δμΝ υπ’Ν αλέΝ βήη1ίγηήίίλζΝ (Φέ έΚέ1γβιή έ ΄ή11-10βίίβ),Ν βήιζ1ίλήίίλζ(Φέ έΚέ1ηή έ ΄ή1ζ-1-2003) 2/24892/0094/26-4-βί11Ν (Φέ έΚέ1ίθλΝ έ ’ήβθ-04-2011)
απκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ
4. ΣκΝΝέζίιβήβί1β,ΝΪλγλκΝγβη,Νπαλέ1έΝ«Ρυγηέ δμΝΰδαΝ κΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ»
5. To N. 2286/95 (Φ. .Κ. 19/ ΄/1.2.1995): «Πλκηάγ δ μΝ βηκ έκυΝ ΣκηΫαΝ εαδΝ λυγηέ δμΝ υθαφυθΝ
γ ηΪ πθ», αΝ ΪλγλαΝ κ1-κγΝ κυΝ ΝέβγβγήληΝ (Φέ έΚέΝ 1ζηή ήλη)Ν π λέΝ « βησ δκυΝ Λκΰδ δεκτ,Ν ζΫΰξκυΝ πθΝ
απαθυθΝ κυΝΚλΪ κυμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝυπ’αλέΠ1ήγγίηήβί1ίΝ( 1ικλΝ)Ν πσφα βΝ κυΝ
ΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηέαμΝ,Ν θ αΰπθδ δεσ β αμΝεαδΝΝαυ δζέαμ
6. ΣκΝΪλγλκΝκ Π λέΝΚλα δευθΝΠλκηβγ δυθ,Ν κυ ΝέΝ2741/99 (Φ ΚΝ1λλήβκέίλέ1λλλ)
7. ΣκΝΝέΝ3886/2010 δεα δεάΝπλκ α έαΝεα ΪΝ βΝ τθαοβΝ βηκ έπθΝ υηίΪ πθ
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8. Σκ ΝέΝ γγ1ίήβίίη,Ν ΪλγλκΝ 1βΝ παλέΝ βιΝ «ΜΫ λαΝ ΰδαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ εαδΝ βθΝ απκ λκπάΝ
εα α λα βΰά πθΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ τθαοβμΝ βηκ δυθΝ υηίΪ πθ
9.
Σκ Ν. 2362/95 «Κυ δεαμ π λέ βηκ έκυ Λκΰδ δεκτ, ζΫΰξκυ πθ απαθυθ κυ ΚλΪ κυμ εαδ Ϊζζ μΝ
δα Ϊι δμ»,
σππμΝ Ν αυ σμΝ Ν λκπκπκδάγβε Ν Ν απσΝ Ν κΝ Ν Ν.3871/2010 (Φ. έΚ.
141/ ΄/17.8.2010)
« βηκ δκθκηδεά δαξ έλδ β εαδ υγτθβ» εαδ κ Ν. 3943/2011 (Φ. έΚ. 66/ ΄/31.3.2011)
10.Σκ Ν. 3861/2010 (Φ. .Κ. 112/ ΄/13.7.2010) « θέ ξυ β βμ δαφΪθ δαμ η βθ υπκξλ π δεά αθΪλ β βΝ
θσηπθΝ εαδΝ πλΪι πθΝ πθΝ ευί λθβ δευθ, δκδεβ δευθΝ εαδΝ αυ κ δκδεβ δευθΝ κλΰΪθπθΝ
κΝ δα έε υκ
«Πλσΰλαηηα δατΰ δα»Νεαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ» εαδ δ ξτ δ
11. ΣκΝ Ν. 3863/2010 (Φ. έΚ. 115/ ΄/12.7.2010) «ΝΫκΝ
φαζδ δεσΝ τ βηαΝ εαδ υθαφ έμΝ δα Ϊι δμ,
λυγηέ δμ δμ λΰα δαεΫμ ξΫ δμ», σππμ λκπκπκδάγβε η κθ Ν. 4144/2013(Φ. .Κ. 88/ ΄/18.4.2013)
« θ δη υπδ β βμ παλαία δεσ β αμΝ βθ Κκδθπθδεά
φΪζδ β εαδ βθ αΰκλΪ λΰα έαμ εαδ ζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ
αληκ δσ β αμ κυΝΤπκυλΰ έκυ λΰα έαμ, Κκδθπθδεάμ
φΪζδ βμ εαδ Πλσθκδαμ»
12. Σκ Ϊλγλκ 24 κυΝ Ν.2198/94 «ΠαλαελΪ β βΝ φσλκυΝ δ κ άηα κμΝ εα Ϊ βθ πλκηάγ δαΝ εΪγ
έ κυμΝαΰαγυθ ά παλκξάμ υπβλ δυθ»
13. Σκ Ν. 4281/2014 (Φ. .Κ. 160/ ΄/8.8.2014) «ΜΫ λαΝ άλδιβμ εαδ αθΪπ υιβμ βμ ζζβθδεάμ Οδεκθκηέαμ,
κλΰαθπ δεΪ γΫηα α Τπκυλΰ έκυ Οδεκθκηδευθ εαδ Ϊζζ μ δα Ϊι δμ», σππμ λκπκπκδάγβε η κ Ϊλγλκ 37
κυ Ν.4320/2015 (Φ. έΚ. 29/ ΄/19.3.2015) «Ρυγηέ δμ ΰδα β ζάοβ Ϊη πθΝηΫ λπθ ΰδα βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝ
αθγλππδ δεάμΝ ελέ βμ, βθΝ κλΰΪθπ βΝ Ν βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ πθΝ Κυί λθβ δευθΝ κλΰΪθπθ εαδ ζκδπΫμ
δα Ϊι δμ».
14. Σκ Π. . 118/2007 (Φ. .Κ. 150/ ΄/10.7.2007) «Καθκθδ ησμ Πλκηβγ δυθ βηκ έκυ»
15. Σκ Π. . 113/10 (Φ. έΚ. 194/ ΄/22.11.2010) « θΪζβοβ υπκξλ υ πθ απσ κυμ δα Ϊε μ»
16. Σκ Πέ έΝζλθή1λιζ «Π λέΝΛκΰδ δεκτΝ πθΝΝΠ »Ν(Φ ΚΝβίζΝ έΝ ’Ν1ιή1λ-07-1974),
17. Σκ Ν. 4013/11 (Φ. .Κ. 204/ ΄/15.9.2011) π λέ τ α βμ θδαέαμ θ ιΪλ β βμ λξάμ βηκ έπθΝ
υηίΪ πθ εαδΝΚ θ λδεκτ ζ ε λκθδεκτ Μβ λυκυ βηκ έπθ υηίΪ πθ,Νσππμ λκπκπκδάγβε εαδΝδ ξτ δ
18. Σκ Π. έ 60/07 (Φ. .Κ. 64/ ΄) «Πλκ αληκΰά βμ ζζβθδεάμ Νκηκγ έαμ δμ δα Ϊι δμ βμ Ο βΰέαμ
2004/18/ Κ π λέ υθ κθδ ηκτ πθ δα δεα δυθ τθαοβμ πθ βηκ έπθ υηίΪ πθ Ϋλΰπθ, πλκηβγ δυθΝ εαδ
υπβλ δυθ», σππμ λκπκπκδάγβε εαδ δ ξτ δ.
19έΝΣκ ΝέΝγιίιήβίίκ «Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝδ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝα φαζ έαμΝεαδΝΰλαφ έπθΝ
δ δπ δευθΝ λ υθυθ»
20έΝ Σκ ΝέΝ βη1κήλι «ΠλκςπκγΫ δμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ δ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ α φαζ έαμέΝ
Πλκ σθ αΝεαδΝυπκξλ υ δμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ υθΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ
21έΝ ΣβμΝ κδε έαμΝ (εζα δεάμ)Ν υζζκΰδεάμΝ τηία βμΝ λΰα έαμ πθΝ Ι δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ ΠαλκξάμΝ
Τπβλ δυθΝ φΪζ δαμέ
22έΝ Ν ΣβθΝ υπέαλδγηέ1016/109/149-α’ (Φ ΚΝ ’Ν 1λθιή1ί-09-2009) ΤπκυλΰδεάΝ πσφα βΝ « δεαδκζκΰβ δεΪΝ εαδΝ
δα δεα έαΝ Ϋε κ βμΝ α δυθΝ λΰα έαμΝ πλκ ππδεκτΝ α φαζ έαμΝ Ι δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ ΠαλκξάμΝ Τπβλ δυθΝ
φαζ έαμΝεαδΝπλκ ππδεκτΝΓλαφ έπθΝΙ δπ δευθΝ λ υθυθ»
23. ΣδμΝ απκφΪ δμΝ βμΝ υπέαλέ3466/2κ/11.10.2012 υθ λέα βμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ
αθ έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝ βμΝ υπ’αλέγηζβή1ίήηέβέβί1η υθ λέα βμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ κυΝ
ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθ,Ν ξ δεΪΝ η Ν βΝ φτζαιβΝ πθΝ ε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ απσΝ
δ δπ δεάΝ αδλ έαΝφτζαιβμέ
24. ΣκΝη Ναλέπλπ έΝ18426/3.3.2016 ( έ έ έΜέΝ: 16REQ003947634) ΫΰΰλαφκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ 1Ν δκδεβ δεκτΝ
πλκμΝ βθΝ δ τγυθ βΝ βΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ,Νπ λέΝ αθαΰεαδσ β αμΝαθΪγ βμΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝφτζαιβμΝ πθΝ
ε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βμΝ ΚέΤΝ εαδΝ πθΝ Κα α βηΪ πθΝ
Θ ήεβμΝ– Π δλαδΪ,Ν Νδ δπ δεάΝ αδλ έα,ΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫιδΝ(θ)Νηβθυθ,Νη Ν υθα σ β αΝπαλΪ α βμΝ τκΝ
(β)Ν ηβθυθ, η Ν πλκςπκζκΰδ ησΝ απΪθβμΝ υθκζδεΪΝ υλυΝ π θάθ αΝ ΫιδΝ ξδζδΪ πθΝ (Ν ηθέίίί,ίίΝ €),Ν πζΫκθΝ κυΝ
αθαζκΰκτθ κμΝΦέΠέ έΝέ
βηέΝ ΣβθΝ υπ’αλ.51602/10.3.2016 ( έ έ έμΝ Ω ιζθλ
ι-θη εαδΝ έ έ έΜέμ 16REQ003984343) απσφα βΝ
θ δπλκΫ λκυΝ κυΝ έέΝ κυΝΣαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθΝη Ν βθΝκπκέα:
A.
ΰελέγβε βΝ δ θΫλΰ δαΝ πλσξ δλκυΝ δαΰπθδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Ν δ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝ παλκξάμΝ
υπβλ δυθΝ φτζαιβμΝ πθΝ ε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ Ν ΰδαΝ βθΝ
Κ θ λδεάΝ Τπβλ έα ΫθαΝ (1)Ν Ϊ κηκΝ εαδ α Κα α άηα α Θ
αζκθέεβμΝ εαδΝ Π δλαδΪΝ απσΝ τκ (2)Ν Ϊ κηα, ΰδαΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΫιδΝ (6)Ν ηβθυθ, η Ν υθα σ β αΝ παλΪ α βμΝ τκΝ (β)Ν ηβθυθ, η Ν ελδ άλδκΝ εα αετλπ βμΝ βθΝ
ξαηβζσ λβΝ δηά,Ν υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ υλυΝ π θάθ αΝ ΫιδΝ ξδζδΪ πθΝ (56.000,00 €),Ν πζΫκθΝ κυΝ
αθαζκΰκτθ κμΝΦέΠέ έ 23%.
έ ΰελέγβε βΝ Ϋ η υ βΝ πέ π βμΝ πκ κτΝ
αθαζκΰκτθ κμΝΦέΠέ έ 23%,ΝΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ
Σαη έκυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί16,Ν η Ν Κέ έ
ηΫ πθΝ ηβξαθδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ Ν πέπζπθΝ ξλ

υθκζδεΪΝ υλυΝ π θάθ αΝ ΫιδΝ ξδζδΪ πθΝ ( 56.000,00 €),Ν πζΫκθΝ Ν κυΝ
απΪθβμΝ ΝίΪλκμΝ βμΝπέ π βμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ ισ πθΝ κυΝ
μίκλβΝ « φΪζδ λαΝ εαδΝ φτζαε λαΝ αεδθά πθ η αφκλδευθΝ
κΰλΪφπθ» (CPV:79713000-ηΝ Τπβλ έ μΝ Φτζαιβμ,Ν ίΪ δΝ κυΝ
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Κα αζσΰκυΝ ΚκδθάμΝ Οθκηα κζκΰέαμΝ Πλκρσθ πθΝ εαδΝ Τπβλ δυθΝ βμΝ έ έΝ Common Procurement Vocabulary
codes-CPV), ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Ν δ δπ δεάΝ αδλ έαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ φτζαιβμΝ πθΝ ε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝ
υπβλ δυθΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθΝέ
Γέ Ολέ βεαθ κδ πδ λκπΫμΝ δ θΫλΰ δαμ-αιδκζσΰβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθ,Ναιδκζσΰβ βμΝ πθΝ θ Ϊ πθΝεαγυμΝ
εαδΝ παλαζαίάμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ πλκηάγ δαμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βθΝ κυΝ
Νέζίβζήβί11.

ΠΡΟΚ ΡΤΟΤΜ
Π λσξ δλκ δαΰπθδ ησ η ελδ άλδκ εα αετλπ βμΝ β ξαηβζσ λβ δηά,Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Ν δ δπ δεάΝ
πδξ έλβ βΝ βμΝ παλκξάμ υπβλ δυθΝ φτζαιβμΝ πθΝ ε δλέπθΝ
Ϋΰα βμΝ Ν πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Σαη έκυΝ
Παλαεα αγβευθΝ εαδΝ αθ έπθΝ εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ ΰδαΝ βθΝ Κ θ λδεάΝ Τπβλ έαΝ βθΝ γάθα,Ν αΝ Κα α άηα αΝ
Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ Π δλαδΪ,Ν ΰδα ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΫιδΝ (6) ηβθυθ, η Ν υθα σ β αΝ παλΪ α βμΝ τκΝ (β)Ν ηβθυθ,
τηφπθα η δμ ξθδεΫμ πλκ δαΰλαφΫμ πκυ πδ υθΪπ κθ αδ κ ΠαλΪλ βηα ΄Ν βμΝ παλκτ αμΝ απσφα βμ,Ν κ
κπκέκ απκ ζ έ αθαπσ πα κ ηΫλκμ βμ.
δαεάλυιβ κυΝ δαΰπθδ ηκτ γα αθαλ βγ έΝ βθ δ κ ζέ α κυ
Σαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ www.tpd.gr εαδΝ βθ δ κ ζέ α https://diavgeia.gov.gr.
Ο δαΰπθδ ησμ γα ΰέθ δ τηφπθα η δμΝ δα Ϊι δμ κ υ Ν Π έ έ Ν 1 1 κ ήβ ί ί ι ,απσΝ βθ πδ λκπά δ θΫλΰ δαμ β
κπκέα υΰελκ άγβε υθΪη δ βμ υπ’Ν αλδγέ 51602/10.3.2016 (
..: Ω ιζθλ
ι-θη εαδΝ έ έ έΜέμ
16REQ003984343) απσφα βμ θ δπλκΫ λκυΝ έέΝ κυΝΣέΠέεαδΝ αθ έπθ. Οδ πλκ φκλΫμ πθΝ υηη ξσθ πθ
γα εα α έγ θ αδΝ βθΝ δ τγυθ βΝ βΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθ-ΣηάηαΝ εέθβ βμΝ εαδΝ Κδθβ άμΝ Π λδκυ έαμ-5κμ
σλκφκμΝΰλαφ έκΝηίβ,Ν βθΝΚέΤΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθΝ πέΝ βμΝκ κτΝ εα βηέαμΝζίέΝ Οδ πλκ φκλΫμ:
i) Θα εα α γκτθ
εζ δ σ εαδ φλαΰδ ηΫθκ φΪε ζκ,Ν βθΝ αθπ ΫλπΝ δ τγυθ β,Ν η Ν κπκδκθ άπκ Ν
λσπκΝ η Ν απσ διβ, ηΫξλδ ε α δ Ν βθΝ Ν 4β πλδζέκυΝ βί1θ, βηΫλαΝ υ Ϋλα εαδ υλα 14.3ίΝ η.η.,.  δμΝ
π λδπ υ δμΝπκυΝκδΝυπκίαζζση θ μΝάΝκδΝ αξυ λκηδεΪΝαπκ ζζση θ μΝπλκ φκλΫμΝ θ βλκτθΝ αΝαθπ ΫλπΝ
κλδαση θα,Ν θΝζαηίΪθκθ αδ υπσοβ,Ναπκλλέπ κθ αδΝεαδΝ πδ λΫφκθ αδ,ΝξπλέμΝθαΝαπκ φλαΰδ κτθ.
Πλκ φκλΫμΝπκυΝ δ Ϋλξκθ αδΝ κΝΣέΠέΝΤΝ αθ έπθΝ επλσγ ηαΝεαδΝ θ βλκτθΝ αΝκλδαση θαΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ
πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθ,Ν θΝαπκ φλαΰέακθ αδ,Ναπκλλέπ κθ αδΝεαδΝ πδ λΫφκθ αδΝξπλέμΝθαΝαθκδξ κτθέ
ΟδΝ πλκ φκλΫμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ ΰζυ α,Ν ηΫ αΝ Ν θδαέκΝ φλαΰδ ηΫθκΝ φΪε ζκ κΝ κπκέκμΝ γαΝ
αθαΰλΪφ δμ
αέΝ βΝζΫιβΝ«Πλκ φκλΪ»Νη ΝΚ φαζαέαΝΓλΪηηα αΝη Ν βθΝ πδ άηαθ βΝ«Ν ΝΜ ΝΝ ΝΟΙΧΣ Ι»
ίέ βθ Τπβλ έαΝπκυΝ δ θ λΰ έΝ κθΝ δαΰπθδ ησ
ΰέ κθΝ έ ζκΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν κθΝαλέπλπ έΝ βμΝπλσ εζβ βμΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυ
έ αΝ κδξ έαΝ κυΝαπκ κζΫαέ
θ σμΝ κυΝφαεΫζκυΝ κπκγ κτθ αδΝ Νξπλδ κτμ,Ν φλαΰδ ηΫθκυμΝφαεΫζκυμ
αέΝη Ν βθΝΫθ διβΝ«Ν δεαδκζκΰβ δεΪΝυηη κξάμ-Σ ξθδεάΝΠλκ φκλΪ»,Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδΝπμΝ
εα π Ϋλπ,ΝπαλΪλ βηαΝ1κΝ βμΝπαλκτ βμέ
ίέΝ η Ν βθΝ Ϋθ διβΝ «ΟδεκθκηδεάΝ Πλκ φκλΪ»Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ πλκ φΫλκυ αμΝ κδεκθκηδεάμΝ πλκ φκλΪμ,Ν
παλΪλ βηαΝβκΝ βμΝπαλκτ βμέ
Μ Ν βθΝυπκίκζάΝ βμΝ πλκ φκλΪμ,Νγ πλ έ αδΝσ δΝκΝυπκοάφδκμΝ θΪ κξκμΝαπκ Ϋξ αδΝαθ πδφτζαε αΝ κυμΝ
σλκυμΝ βμΝπαλκτ αμΝπλσ εζβ βμέΝ ΝυπκίκζάΝ βμΝπλκ φκλΪμΝΰέθ αδΝ αυ κπλκ υππμΝάΝη Ν δ δεΪΝπλκμΝ κτ κΝ
ικυ δκ κ βηΫθκΝ επλσ ππσΝ κυμ,ΝάΝαπκ Ϋζζκθ ΪμΝ βθΝ αξυ λκηδεΪΝη Ν υ βηΫθβΝ πδ κζάΝάΝcourrier βθΝ
πμΝΪθπΝπλκαθαφ λση θβΝ δ τγυθ βέΝ
 βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ αξυ λκηδεάμΝ άΝ η Ν αδλ έαΝ courrier απκ κζάμΝ βμΝ πλκ φκλΪμ,Ν κΝ ΣέΠέΝ ΤΝ αθ έπθ,ΝΝ
κυ ηέαΝ υγτθβΝφΫλ δΝΰδαΝ κθΝξλσθκΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝΦαεΫζπθΝπλκ φκλΪμΝπκυΝγαΝαπκ αζκτθέΝ
ΟδΝυπκίαζζση θ μΝ ηπλσγ ηαΝ κΝ δαΰπθδ ησΝαυ σΝπλκ φκλΫμ,Νδ ξτκυθΝεαδΝ η τκυθΝ κυμΝ δαΰπθδαση θκυμΝ
πέΝ εα σθΝ έεκ δΝ(1βί)ΝβηΫλ μ,ΝαπσΝ βθΝ πση θβΝ βμΝβη λκηβθέαμΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτέ
Πλκ φκλΫμΝ πκυΝ αθαφΫλκυθΝ βη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ ηδελσ λβΝ βμΝ παλαπΪθπΝ κλδαση θβμ,Ν γαΝ απκλλέπ κθ αδΝ πμΝ
απαλΪ ε μέ
ii) ΘαΝ απκ φλαΰδ κτθΝ βθΝ 5β πλδζέκυΝ βί1θ,Ν βηΫλαΝ Σλέ β εαδΝ υλαΝ 10:00 πέη.
βθΝ αέγκυ αΝ
υθ λδΪ πθΝ κυΝ έέ,Ν κθΝ1 κ σλκφκΝ κυΝε δλέκυΝ βμΝΚέΤέΝ πέΝ βμΝκ κτΝ εα βηέαμΝζίέΝ
Οδ θ δαφ λση θκδ ηπκλκτθ θα παλ υλέ εκθ αδ εα Ϊ βθ απκ φλΪΰδ β πθ πλκ φκλυθ,Ν φσ κθ κΝ πδγυηκτθ
εαδ έθαδΝθσηδηαΝ ικυ δκ κ βηΫθκδΝ.
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ΟΝ ΝΣΙΠΡΟ ΡΟΝ έέ
ΣέΠέΚ ΙΝ Ν ΙΩΝ
αέαέ

O ΠΡΟ ΡΟΝΣΟΤΝ έ,
ΚΩΝΣ ΝΣΝΟΝ ΡΛ ΜΙΣ 

ΤΝ ΜΜ Ν :
Π Ρ ΡΣ Μ Σ 1κ,2κ,3κ,4κ , 5o
Κ ΙΝθκ: Χ ΙΟΝΤΜ  ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
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Π Ρ ΡΣ Μ Ν 1κΝ :KΣΙΡΙ Ν ΠΡΟΝ ΦΤΛ Ξ Ν Κ ΙΝ Π ΙΣΟΤΜ ΝΟΝ ΡΙΘΜΟΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤΝ ΦΤΛ Ξ - ΙΚ ΙΩΜ Ν ΤΜΜ ΣΟΧ - ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ Ν
ΤΜΜ ΣΟΧ ΝήΣ ΧΝΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ Ν- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ
έΝΚΣΙΡΙ ΝΠΡΟΝΦΤΛ Ξ :
1.
Κ θ λδεάΝΤπβλ έα,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ εα βηέαμΝζίΝ βθΝ γάθα
2.
Κα Ϊ βηαΝΘ
αζκθέεβμ,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ ληκτΝεαδΝΚαλσζκυΝΝ βζΝγηΝ βΝΘ
3.
Κα Ϊ βηαΝΠ δλαδΪ,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ ε άΝΠκ δ υθκμΝβΝ κθΝΠ δλαδΪ

αζκθέεβ

Λ ΧΙΣΟΝ Π ΙΣΟΤΜ ΝΟΝ ΡΙΘΜΟΝΠΡΟΩΠΙΚΟΤΝΦΤΛ Ξ ,ΝΟΝΟΠΟΙΟΝ Ν ΛΤ Σ ΙΝ
ΩΝ Ξ μ

ΡΙΘΜΟΝ
ΦΤΛ ΚΩΝ

Κ ΝΣΡΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι
07.00 - 15.00
Υ
ΣΥΝ Λ 1
Κ Σ Σ Μ ΝΝΠ ΙΡ Ι
06.00 - 14.00
14.00 – 22.00
Υ
ΣΥΝ Λ 2
Κ Σ Σ Μ ΝΘ ήΚ 
06.00 - 14.00
14.00 – 22.00
Υ
ΣΥΝ Λ 3
Σ ΛΙΚΟΝΤΝΟΛΟ

ΤΣ Ρ Ν
ΩΝ
Π Ρ Κ Τ



1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5

5

ΣΟ

ΚΤΡΙ Κ Ν
ΤΝ ΡΓΙ

1

2

2
5

ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝ η Ν δεάΝ κυμΝ υγτθβΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδ ε φγκτθΝ κυμΝ ξυλκυμΝ υ
δεσθαΝΰδαΝ δμΝυπβλ έ μΝπκυΝγαΝπλκ φΫλκυθέΝ

Ν θαΝ ΫξκυθΝ πζάλβΝ

έΝ ΙΚ ΙΩΜ ΤΜΜ ΣΟΧ  ΣΟΝ Ι ΓΩΝΙΜΟ

δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝΫξκυθμ
(α)Ν Φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ υθ αδλδ ηκέ,Ν πκυΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν βθΝ
παλκξάΝυπβλ δυθΝφτζαιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ ξ δευθΝπλκμΝ κΝαθ δε έη θκΝ βμΝ θΝζσΰπΝ
πλσ εζβ βμέ
(ί)Ν θυ δμΝ φκλΫπθΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ εκδθάΝ πλκ φκλΪ,Ν φσ κθΝ πζβλκτθΝ κυμΝ σλκυμΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ κΝ
ΪλγλκΝιΝ κυΝΠέ έΝ11κήβίίιέ
(ΰ)ΝΚκδθκπλαιέ μΝπαλκξάμ υπβλ δυθέ
ΚΪγ Ν υπκοάφδκμΝ υηη Ϋξ δΝ η Ν ηέαΝ ησθκΝ πλκ φκλΪέΝ φσ κθΝ υπκοάφδκμ,Ν φυ δεσΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκ,Ν
υπκίΪζζ δΝα κηδεΪΝπλκ φκλΪ,Ν θΝ τθα αδΝθαΝ υηη Ϊ ξ δΝ κΝ δαΰπθδ ησΝπμΝηΫζκμΝΫθπ βμΝπλκηβγ υ υθΝάΝ
εκδθκπλαιέαμέΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π βΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ ΫξκυθΝ υπκίζβγ έΝ τκΝ πλκ φκλΫμΝ εαδΝ απκλλέπ κθ αδΝ
αηφσ λ μΝπμΝαπαλΪ ε μέ
ΟδΝυπκοάφδκδΝηπκλκτθΝθαΝαβ ά κυθΝΰλαπ υμΝ(η Ν πδ κζάΝάΝ βζ κηκδκ υπέα)Ν υηπζβλπηα δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝ
άΝ δ υελδθέ δμΝ ξ δεΪΝη Ν αΝΫΰΰλαφαΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝσππμΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκέ1ηΝπαλέβΝ κυΝΠέ Ν11κήίιέΝΟδΝ
αδ ά δμΝπαλκξάμΝ δ υελδθέ πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπ υγτθκθ αδΝ κΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ
αθ έπθΝ(ΰλέΝηίβ)έΝ
ΓέΝ ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚ ΝΤΜΜ ΣΟΧ ήΣ ΧΝΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ
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ΜΫ αΝ κθΝευλέπμΝφΪε ζκΝ βμΝπλκ φκλΪμΝ κπκγ κτθ αδΝ Νι ξπλδ σΝΦΪε ζκΝη Ν βθΝΫθ διβ
«ΦΪε ζκμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ υηη κξάμ»,Ν πέΝ πκδθάΝ απκεζ δ ηκτ,Ν αΝ αεσζκυγαΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ
δεαδκζκΰβ δεΪ,ΝσππμΝαυ ΪΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ αΝΠέ έΝ11κήβίίιΝεαδΝΠέ έΝθίήβίίιΝεαδΝ δ δεσ λαμ
1. Φπ καθ έΰλαφκΝ βμΝΆ δαμΝΛ δ κυλΰέαμΝ βμΝ αδλ έαμέΝ
2. θ έΰλαφκΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυΝ ΰ θδεάμΝ ξλά βμ,Ν Ϋε κ βμΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ λδηάθκυ,Ν αυ υθΝ πκυΝ υπκΰλΪφκυθΝ
βθΝπλκ φκλΪέ
3. Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΝέΝ 1ηλλή1λκθ, υπκΰ ΰλαηηΫθβ πλπ σ υπαΝ απσΝ κΝ ΝσηδηκΝ επλσ ππκΝ πκυΝ
υπκΰλΪφ δΝ βθΝ πλκ φκλΪ, κΝ κπκέκμΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ παλκτ αΝ έ Ν αυ κ ζυμ,Ν έ Ν πμΝ ηΫζκμΝ Ϋθπ βμΝ άΝ
τηπλαιβμΝ αδλ δυθ, σ δΝμ
- Νυπκίζβγ έ αΝΠλκ φκλΪΝεαζτπ δΝ κΝ τθκζκΝ πθΝαδ κτη θπθΝυπβλ δυθ- λΰα δυθΝ βμΝ τηία βμέΝ - ΌζαΝ
αΝυπκίαζζση θαΝ κδξ έαΝ( ηπ δλέαμΝ– Πλκ ππδεκτΝ- Π ζα υθΝ– επαέ υ βμΝφαζδ δευθΝεαζτο πθΝ–
φαζδ άλδαΝυηίσζαδαΝ– Νκηδηκπκδβ δεΪΝ ΰΰλαφα),ΝΝπκυΝεα αγΫ δΝ έθαδΝαζβγάέ
- Ν αδλ έαΝ θΝΫξ δΝαπκεζ δ έΝ απσΝ δαΰπθδ ηκτμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ
θΪπ υιβμέ
- Ν αδλ έαΝ θΝΫξ δΝεα α δεα έΝΰδαΝα έεβηαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ βμΝ δαΰπΰά,ΝίΪ δΝδ ξτκυ αμΝ
απσφα βμΝ βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ δ ξτΝ
δεα ηΫθκυΝ εαδΝ σ δΝ θΝ Ϋξ δΝ δαπλΪι δΝ ίαλτΝ παΰΰ ζηα δεσΝ παλΪπ πηαΝ άΝ
κδεκθκηδεσΝΫΰεζβηα,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ δαπδ πγ έΝη Νκπκδκ άπκ ΝηΫ κΝαπσΝ κΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέ
- Ν αδλ έαΝ θΝ ζ έΝ υπσΝ π υξ υ β,Ν εεαγΪλδ β,Ν αθαΰεα δεάΝ δαξ έλδ β,Ν π πξ υ δεσΝ υηίδία ησΝ άΝ ΪζζβΝ
αθΪζκΰβΝεα Ϊ α βΝεαδΝ πέ βμΝσ δΝ θΝ ζ έΝυπσΝ δα δεα έαΝεάλυιβμΝ Νπ υξ υ βΝεζπέ
- Ν αδλ έαΝ έθαδΝ θάη λβΝπμΝπλκμΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ βμΝσ κθΝαφκλΪΝ δμΝ δ φκλΫμΝεκδθπθδεάμΝα φΪζδ βμΝεαδΝ
δμΝφκλκζκΰδεΫμΝ βμΝυπκξλ υ δμΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝβη λκηβθέαμΝ βμΝπλσ εζβ βμέ
- ΣκΝ απα ξκζκτη θκΝ πλκ ππδεσΝ α φαζ έαμΝ δαγΫ δΝ βθΝ πλκίζ πση θβΝ απσΝ κΝ ΝσηκΝ Ϊ δαΝ λΰα έαμΝ
πλκ ππδεκτΝα φαζ έαμέΝ
- Ν αδλ έαΝγαΝ βλ έΝ δμΝΠλκ δαΰλαφΫμΝεαδΝΚαθσθ μΝΛ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ,Ν
υ ΝθαΝαπκφ τΰ αδΝεΪγ Νεέθ υθκμΝσξζβ βμΝεαδΝπαλ ηπσ δ βμΝΪζζπθΝζ δ κυλΰδυθέ
4. Νκηδηκπκδβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝαπσΝ αΝκπκέαΝθαΝπλκετπ δΝσ δΝβΝ αδλ έαΝΫξ δΝ υ αγ έΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηα,ΝθαΝ
πλκετπ κυθΝκδΝΝσηδηκδΝ επλσ ππκδΝ βμΝκδΝκπκέκδΝ βθΝ η τκυθΝη Ν βθΝυπκΰλαφάΝ κυμΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ βθΝ
δαεάλυιβΝ εαδΝ κδΝ κπκέκδΝ γαΝ υπκΰλΪφκυθΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ εαδΝ σζαΝ αΝ ξ δεΪΝ ΫΰΰλαφαΝ πκυΝ αβ κτθ αδΝ θαΝ
υπκίζβγκτθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλκτ αμ

ίαέπ βΝ κυΝ αληκ έκυΝ φκλΫαΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ θαΝ πλκετπ δΝ σ δΝ θΝ Ϋξ δΝ αθαεζβγ έΝ βΝ Ά δαΝ
τ α βμΝ βμΝ αδλ έαμΝ κτ Ν ΫξκυθΝ υπκίζβγ έΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ
απκφΪ δ Ν βθΝ δΪζυ ά βμΝεαδΝ βθΝγΫ βΝ βμΝ Ν εεαγΪλδ βέ

θ έΰλαφκΝ κυΝ Πλαε δεκτΝ βμΝ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ πθΝ η σξπθΝ βμΝ αδλ έαμΝ απσΝ βθΝ κπκέαΝ
εζΫξγβε κΝ ζ υ αέκΝ έέΝπκυΝ δκδε έΝ βθΝ αδλ έαΝεαδΝ ξ δεσΝΦ ΚΝ βηκ έ υ άμΝ κυέ

πέ βηκΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ Πλαε δεκτΝ Ν π λέΝ υΰελσ β βμΝ Ν υηαΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ
αδλ έαμΝεαδΝΦ ΚΝσπκυΝΫΰδθ ΝβΝαθ έ κδξβΝ βηκ έ υ βέ

πέ βηκΝ αθ έΰλαφκΝ κυΝ Πλαε δεκτΝ κυΝ έέΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν κΝ κπκέαΝ παλΫξ αδΝ ξ δεάΝ
πζβλ ικυ δσ β α,Ν Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ βθΝπλκ φκλΪΝ βθΝυπκΰλΪφ δ,Ν δαφκλ δεσΝπλσ ππκΝαπσΝ κΝ
ΝσηδηκΝ επλσ ππκΝαυ άμέ
 Νπ λέπ π βΝ θπ βμΝ αδλ δυθΝμ

Πλαε δεσΝ Ϋΰελδ βμΝ υηη κξάμΝ εΪ βμΝ αδλ έαμΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ εαδΝ βΝ τηπλαιβΝ η Ν δμΝ ζκδπΫμΝ
αδλ έ μ-ηΫζβΝ βμΝ θπ βμέ

ικυ δκ σ β βΝ Ν υΰε ελδηΫθκΝ Ϊ κηκΝ (θσηδηκμΝ επλσ ππκμ)Ν ΰδαΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ σζπθΝ πθΝ
απαλαέ β πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ(αεσηαΝεαδΝ βμΝπλκ φκλΪμ)έ
5. υ α δεά πδ κζά ΰδαΝ βθΝ πδ υξάΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝφτζαιβμ,ΝπκυΝΫξ δΝ ε ζΫ δΝάΝ
ε ζ έΝ κθΝ βησ δκΝάΝΙ δπ δεσΝΣκηΫαέ
6. Κα ΪζκΰκΝΠ ζα υθ,Ν κυμΝκπκέκυμΝπαλΫξκθ αδΝυπβλ έ μΝφτζαιβμ ( ΌθκηαΝ δ τγυθ β,ΝΣβζΫφπθκ,Νεζπ)
ΣκΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθ,Ν πδφυζΪ
αδΝ ΪθΝ πδγυη έΝ θαΝ εΪθ δΝ ζΫΰξκυμΝ παζάγ υ βμΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ
Κα αζσΰκυ,ΝπμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκυΝ κδξ έκυΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ αδλ έαΝεαδΝ βθΝ δαΰπΰάΝ κυΝΠλκ ππδεκτΝ βμΝ κυμΝ
π ζΪ μΝαυ κτμέ
ΟΝΚα ΪζκΰκμΝαυ σμ,ΝγαΝπ λδΫξ δΝεαδΝ δμΝ θΝ θ λΰ έαΝυηίΪ δμΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝ δαεάλυιβμέ
7. Πλσ α βΝ βμΝ αδλ έαμΝΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ κυΝ λΰκυΝ βμΝΦτζαιβμΝ- Σ ξθδεάΝΠ λδΰλαφάΝπμΝ ιάμΝμ
7.1.- Γ θδεάΝΟλΰΪθπ βΝ αδλ έαμΝ(Ολΰαθσΰλαηηα,Ν ληκ δσ β μΝεέζέπέ)έ
7.2.- Τπ τγυθκμΝ λΰκυΝ(εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫλΰκυΝ-Ϋζ ΰξκμΝυζκπκέβ βμΝ λΰκυ)έ
7.3.- ικπζδ ησμΝπκυΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝ λΰκ(ΝΠ λδΰλαφά)έ
7.4.- Π λδΰλαφάΝ επαέ υ βμΝ πα ξκζκυηΫθπθΝεζπΝ– ίαδυ δμέ
7.5.- ΣκΝΠλκ ππδεσΝπκυΝγαΝαπα ξκζβγ έΝ κΝ λΰκ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝγαΝπλΫπ δμ
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- ΝαΝ έθαδΝ ζζβθ μΝΠκζέ μΝη ΝΪλδ βΝεα Ϊ α βΝυΰ έαμΝεαδΝβζδεέαμΝαπσΝββΝΫπμΝζηΝ υθέ
- ΝαΝεα Ϋξ δΝΆ δαΝ λΰα έαμΝΠλκ ππδεκτΝ φαζ έαμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπλκίζ πση θαΝ κΝΝέΝβη1κήλι,ΝσππμΝ
λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝ υηπζβλυγβεαθΝη Ν κΝΆλγλκΝγΝ κυΝΝΝγιίιήβίίκΝ(Φ ΚΝβίλήίκ-10-2008).
- ΝαΝΫξ δΝ επζβλυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυΝΤπκξλ υ δμέ
- ΝαΝ έθαδΝαπσφκδ κδΝ κυζΪξδ κθΝυπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμέ
8. Πδ κπκδβ δεσΝISO βμΝ δλΪμΝλίί1ήβίίίΝέ
9.
φαζδ άλδκΝυηίσζαδκΝα δεάμΝ υγτθβμΝΫθαθ δΝ λέ πθΝέ
10. Ά δαΝ εη Ϊζζ υ βμΝ δ δεκτΝΡα δκ δε τκυΝΰδαΝ πδεκδθπθέα,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ
ΫλΰκυΝ βμΝφτζαιβμΝέ
έΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ
ΟΝΦΪε ζκμΝ«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΠΡΟΦΟΡ » εΪγ Νπλκ φΫλκθ κμΝγαΝπ λδΫξ δΝ υηπζβλπηΫθκΝεαδΝ
υπκΰ ΰλαηηΫθκΝ κΝΫθ υπκΝ δηκζκΰέκυΝπλκ φκλΪμέ
ΟδΝ δηΫμΝπλκ φκλΪμΝγαΝπλΫπ δμ
α)ΝNαΝαθαΰλΪφκθ αδΝ λδγηβ δευμΝεαδ ΟζκΰλΪφπμ,
ί)ΝNαΝ έθ αδΝι ξπλδ ΪΝβΝεαγαλάΝΣδηάΝεαδΝκΝΦέΠέ έ
ΰ)ΝNαΝδ ξτκυθΝκππ άπκ ΝΰδαΝ εα σθΝ έεκ δΝ(1βί)Νβη λκζκΰδαεΫμΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝΝ
υπκίκζάΝ κυμ
)ΝNαΝηβθΝΫξκυθΝιτ ηα α,Ν ίβ έηα α,Ν δαΰλαφΫμ,Νπλκ γάε μΝεζπέΝ
)ΝNαΝΫξκυθΝηκθκΰλαφβγ έΝαπσΝ κθΝθσηδηκΝ επλσ ππκΝ βμΝ αδλ έαμέ
ΟδΝπλκ φ λση θ μΝ δηΫμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ τηφπθ μΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμ,ΝπκυΝ φαλησα αδΝ Ναυ κτΝ
κυΝ έ κυμΝ δμΝ πδξ δλά δμέΝ ΚΪγ Ν Ν κδξ έκΝ πκυΝ π λδΫξ αδΝ βθΝ πλκ φκλΪ,Ν γ πλ έ αδΝ
η υ δεσΝ ΰδαΝ βθΝ
θ δαφ λση θβΝ αδλ έαέ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ φαεΫζκυΝ βμΝ ξθδεάμΝ πλκ φκλΪμΝ θΝ ΰέθκυθΝ απκ ε Ϊ,Ν κΝ φΪε ζκμΝ βμΝ
κδεκθκηδεάμΝπλκ φκλΪμΝ θΝαπκ φλαΰέα αδ,ΝαζζΪΝ πδ λΫφ αδΝ κθΝ υηη Ϋξκθ αέ
ΝηβΝΫΰεαδλβΝεαδΝπλκ άεκυ αΝυπκίκζάΝ πθΝαθπ ΫλπΝ υθδ ΪΝζσΰπΝαπκεζ δ ηκτ απσΝ κΝ δαΰπθδ ησέ
Ν εα αετλπ βΝ βμΝ υπβλ έαμΝ γαΝ ΰέθ δΝ η Ν ελδ άλδκΝ βΝ ξαηβζσ λβΝ δηάΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ παλ ξκηΫθπθΝ
υπβλ δυθέ
Π Ρ ΡΣ Μ 2oμΝ Ι ΤΚΡΙΝΙ ΙΝ– ΚΠΡΟΩΠ  Ν– ΤΜΠΛ ΡΩ Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚΩΝΝ–
ΝΣ  ΙΝΚ ΙΝΠΡΟΦΤΓ Ν– ΠΟΙΝΙΚ ΝΡ ΣΡ Ν– ΣΡΟΠΟΝΠΛ ΡΩΜ ΝΚ ΙΝΚΡ Σ  ΙΝ
– ΤΠΟΧΡ Ω ΙΝ Ν ΟΧΟΤ
βέ1ΝΝΝ Ι ΤΚΡΙΝΙ Ι
αέΝ Ν πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ τθα αδΝθαΝαβ ά δΝαπσΝ κθΝ δαΰπθδαση θκΝ δ υελδθέ δμΝ πέΝ πθΝαθπ ΫλπΝ κδξ έπθΝ
εηβλέπ βμέ
ίέΝΟΝ δαΰπθδαση θκμΝηπκλ έΝθαΝυπκίΪζζ δΝ ε σμΝ πθΝαθπ ΫλπΝ κδξ έπθΝ εηβλέπ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ κδξ έκΝ
εηβλέπ βμΝ βμΝ πΪλε δΪμΝ κυέ
ΰέΝ κδξ έαΝ εηβλέπ βμΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ Νΰζυ αΝΪζζβ,Ν ε σμΝ βμΝ ζζβθδεάμ,ΝγαΝ υθκ τκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝ
απσΝ πέ βηβΝη Ϊφλα άΝ κυμΝ βθΝ ζζβθδεάΝΰζυ αέ
έΝ ζζ έο δμΝ δεαδκζκΰβ δευθΝκ βΰκτθΝ κθΝαπκεζ δ ησΝ κυΝ δαΰπθδακηΫθκυέ
βέβΝΝΝ ΚΠΡΟΩΠ 
φσ κθΝ κδΝ δαΰπθδαση θκδΝ υηη ΫξκυθΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ η Ν αθ δπλσ ππσΝ κυμ,Ν υπκίΪζζκυθΝ ηααέΝ η Ν βθΝ
πλκ φκλΪΝ παλα α δεσΝ επλκ υπβ βμέΝ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κλδ γ έΝ αθ έεζβ κμΝ απαδ έ αδΝ βΝ πλκ εσηδ βΝ
βμΝ υηίκζαδκΰλαφδεάμΝπλΪιβμΝκλδ ηκτΝ κυέ
βέγΝΤΜΠΛ ΡΩ Ν ΙΚ ΙΟΛΟΓ ΣΙΚΩΝ
Ν πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ τθα αδΝ θαΝ εαζΫ δΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ θαΝ
υηπζβλυ κυθΝ υπδεΫμΝ ζζ έο δμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ βμΝ δαεάλυιβμΝ εα ΪΝ αΝ κλδαση θαΝ βθΝ
δ ξτκυ αΝθκηκγ έαέ
ΓδαΝ βθΝ τεκζβΝ τΰελδ βΝ πθΝπλκ φκλυθΝπλΫπ δΝθαΝ βλβγ έΝ βΝ τθ αιάΝ κυμ,ΝβΝ ΪιβΝεαδΝβΝ δλΪΝ πθΝσλπθΝ
βμΝ δαεάλυιβμέ
ΟδΝπλκ φκλΫμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ αε υζκΰλαφβηΫθ μΝεαδΝ θΝπλΫπ δΝθαΝφΫλκυθΝιυ έηα α,Ν ίβ έηα α,Ν δαΰλαφΫμ,Ν
πλκ γάε μΝ εέζέπέΝ ΪθΝ υπΪλξ δΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ κπκδα άπκ Ν δσλγπ β,Ν πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ εαγαλκΰλαηηΫθβΝ εαδΝ
ηκθκΰλαηηΫθβΝαπσΝ κθΝ δαΰπθδαση θκέΝΌζ μΝκδΝ δκλγυ δμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαφΫλκθ αδΝαθαε φαζαδπ δεΪΝ βθΝ
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αλξάΝ βμΝπλκ φκλΪμέΝ Ν πδ λκπάΝ δ θΫλΰ δαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝπλκ υπκΰλΪφ δΝ κΝαθαε φαζαδπ δεσΝφτζζκΝη Ν
δμΝ υξσθ,Ν δκλγυ δμΝεαδΝ δμΝαθαφΫλ δΝ κΝ υθ α ση θκΝπλαε δεσ,Νυ ΝθαΝαπκ δεθτ αδΝα δαφδζκθέεβ αΝσ δΝ
πλκςπάλξαθΝ βμΝβη λκηβθέαμΝαπκ φλΪΰδ βμέ
Μ Ν βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ πλκ φκλΪμΝ γ πλ έ αδΝ ίΫίαδκ,Ν σ δΝ κΝ δαΰπθδαση θκμΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ θάη λκμΝ απσΝ εΪγ Ν
πζ υλΪΝ πθΝ υθγβευθΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εέζέπέΝ εαδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ η ζ ά δΝ σζαΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ τξκμΝ βμΝ δαεάλυιβμΝαζζΪΝεαδΝ βθΝπλκ φκλΪΝ κυέ
θ δπλκ φκλΪΝάΝ λκπκπκέβ βΝ βμΝπλκ φκλΪμΝάΝπλσ α β,ΝβΝκπκέαΝεα ΪΝ βθΝελέ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ δ θΫλΰ δαμΝ
εαδΝαιδκζσΰβ βμΝ ικηκδυθ αδΝη Ναθ δπλκ φκλΪΝ έθαδΝαπαλΪ ε βΝεαδΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβέ
Μ ΪΝ βθΝ εα αζβε δεάΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ πλκ φκλυθΝ θΝ ΰέθ αδΝ απκ ε άΝ αζζΪΝ απκλλέπ αδΝ πμΝ
απαλΪ ε βΝ εΪγ Ν δ υελέθδ β,Ν λκπκπκέβ βΝ άΝ απσελκυ βΝ σλκυΝ βμΝ πλσ εζβ βμΝ άΝ βμΝ πλκ φκλΪμέΝ
δ υελδθέ δμΝ έθκθ αδΝ ησθκΝ σ αθΝ αβ κτθ αδ,Ν απσΝ βθΝ αλησ δαΝ ήθ βΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ ),Ν εαδΝ
ζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝησθκΝ ε έθ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝ βη έαΝπκυΝαβ άγβεαθέ
 βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ παλκξάΝ δ υελδθέ πθΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ κθΝ δαΰπθδαση θκΝ εαδΝ θΝ γ πλ έ αδΝ
αθ δπλκ φκλΪέ
βέζΝΝΝΝ ΝΣ  ΙΝ- ΠΡΟΦΤΓ 
θ Ϊ δμΝ - πλκ φυΰΫμΝεα ΪΝ βμΝ δαεάλυιβμ,Ν βμΝθκηδησ β αμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝάΝ βμΝ υηη κξάμΝ Ναυ σθ,Ν
υπκίΪζζκθ αδΝΰδαΝ κυμΝζσΰκυμΝεαδΝη Ν βθΝ δα δεα έαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κΝΝέΝββκθήληΝεαδΝ κ ΪλγλκΝ1ηΝ κυΝ
Πέ έΝ11κήίιέ
θαφκλδεΪΝη Ν δμΝ δκδεβ δεΫμΝπλκ φυΰΫμ,Νδ ξτκυθΝ αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝ1ηΝ κυΝΠέ .11κήβίίιΝ(Φ ΚΝ1ηίή )έ
ΓδαΝ κΝ παλα ε σΝ βμΝ Ϊ εβ βμΝ Ϋθ α βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλέΝ θΝ κυΝ Ϊλγλκυ 1ηΝ κυΝ Πέ έ11κήβίίι,Ν
πλκ εκηέα αδΝπαλΪίκζκΝεα Ϊγ βμΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυ,Νπκ κτΝέ κυΝη Ν κΝί,1ίΝ πέΝ βμΝ εα σΝ(ί,1ίΣ)Ν πέΝ βμΝ
πλκςπκζκΰδ ηΫθβμΝ αιέαμΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ παλκτ αμΝ δαεάλυιβμ,Ν κΝ τοκμΝ κυΝ κπκέκυΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκΝαπσΝ1έίίίΝ υλυ,Νκτ Νη ΰαζτ λκΝαπσΝηέίίίΝ υλυέ
βέηΝΝΝΝΠΟΙΝΙΚ ΝΡ ΣΡ 
Ν ΠαλκξάΝ Τπβλ δυθΝ ΦτζαιβμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ ΚέΤέΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ γαΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν
σ αΝ γαΝ π λδζβφγκτθΝ βΝ τηία β,Ν η Ν δμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ θ κζΫμΝ - κ βΰέ μΝ βμΝ αλησ δαμΝ πδ λκπάμΝ παλαζαίάμΝ
Ϋλΰκυ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ κλδ έΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θ δπλκΫ λκυΝ έέΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ εαδΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ π λέΝ
πλκηβγ δυθΝ κυΝ βηκ έκυέ
 Ν π λδπ υ δμΝ πκυΝ παλα βλ έ αδΝ ηβΝ δεαθκπκδβ δεάΝ αθ απσελδ βΝ κυΝ αθα σξκυΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ παλκξάμΝ πθΝ
απσΝ βΝ τηία βΝ πλκίζ πκηΫθπθΝ υπβλ δυθ,Ν Ν κΝ Σαη έκ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝ ηκθκη λκτμΝ εα αΰΰ ζέαμΝ βμΝ
τηία βμΝφτζαιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝεα Ϊπ π βμΝ βμΝ ΰΰυβ δεάμΝ πδ κζάμΝεαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ κυέ
θΝκΝαθΪ κξκμΝ δαεσο δΝ(ξπλέμΝ βΝ υθαέθ βΝ βμΝαθαγΫ κυ αμΝαλξάμ)Ν κΝΫλΰκ,ΝπλδθΝ βθΝβη λκηβθέαΝζάι πμΝ
κυΝξλσθκυΝ τηία βμ,Νυπκξλ κτ αδΝ βθΝεα αίκζάΝπκδθδεάμΝλά λαμΝβη λβ έπμΝΰδαΝεΪγ ΝβηΫλαΝ δαεκπάμΝεαδΝ
ηΫξλδΝ βθΝβη λκηβθέαΝζάι πμΝ βμΝ τηία βμ,Νέ βμΝη Ν κΝ1ήγίΝ βμΝηβθδαέαμΝαηκδίάμΝ κυέ
παλΪία κμΝία δεσμΝσλκμΝ έθαδΝβΝυπκξλΫπ βΝ κυΝαθα σξκυΝΰδαΝ βθΝαπαλΫΰεζδ βΝ άλβ βΝ πθ δα Ϊι πθΝ
βμΝ λΰα δεάμΝ Νκηκγ έαμ,Ν βζα άΝ εα αίκζάΝ πθΝ θκηέηπθΝ απκ κξυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεα υ λ μΝ πθΝπλκίζ πκηΫθπθΝαπσΝ βθΝκδε έαΝδ ξτκυ αΝέέ έ,Ν άλβ β κυΝθσηδηκυΝπλαλέκυ,Ν
α φαζδ δεάΝ εΪζυοβ, σλκδΝ υΰδ δθάμΝ εαδΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ πλσζβοβμΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ
εδθ τθκυΝ εέ έζέέΝ  Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ γαΝ δαπδ πγ έΝ παλΪία βΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ σλκυΝ γαΝ εα αΰΰΫζζ αδΝ βΝ
τηία βΝ η Ν κθΝ αθΪ κξκΝ εαδΝ γαΝ εβλτ
αδΝ Ϋεπ π κμ,Ν η Ν πδίκζάΝ πθ ευλυ πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γζΝ κυΝ Πέ έΝ
118/2007.
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ λΰα έαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βΝ τηία βΝ θΝ ε ζ
έΝ ΰδαΝ ηδαΝ βηΫλα,Ν πδίΪζζ αδΝ
πλσ δηκΝί,ηΣΝ πέΝ βμΝ υθκζδεάμΝ υηία δεάμΝαιέαμέΝ Νπ λέπ π βΝ τ λβμΝ υθ ξση θβμΝβηΫλαμ,Ν κΝπκ κ σΝ
κυΝπλκ έηκυΝαθΫλξ αδΝ Ν1ΣΝ πέΝ βμΝ υθκζδεάμΝ υηία δεάμΝαιέαμέ
To έέΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθΝΫξ δΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ πδίΪζζ δΝ αΝπλκαθαφ λση θαΝπλσ δηαΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝ
η λδεάμΝ ε ζΫ πμΝ βμΝ τηία βμέ
ΟΝαθΪ κξκμΝπκυΝπαλαίαέθ δΝ υ βηα δεΪΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμΝάΝ πδ δεθτ δΝ υηπ λδφκλΪΝαθ έγ βΝ αΝ
υθαζζαε δεΪΝ άγβΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ εαζάμΝ πέ βμ,Ν γαΝ εβλτ
αδΝ Ϋεπ π κμ,Ν η Ν πδίκζάΝ πθΝ ευλυ πθΝ κυΝ
ΪλγλκυΝγζΝ κυΝΠέ έΝ11κήβίίιέ
2έθΝΣΡΟΠΟΝΠΛ ΡΩΜ Ν- ΚΡ Σ  Ι
Ν πζβλπηάΝ κυΝ αθα σξκυΝ γαΝ ΰέθ αδΝ Ν ηβθδαέ μΝ δ σπκ μΝ σ δμΝ η Ν βθΝ Ϋε κ βΝ θ Ϊζηα κμΝ πζβλπηάμΝ
ίΪλκμΝ κυΝ αε δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ Ν ΙΩΝ,Νη ΝΝΚ Νίκλβ .
ΓδαΝ βθΝπζβλπηάΝ κυΝ θα σξκυΝαπαδ κτθ αδΝ αΝπαλαεΪ πΝ δεαδκζκΰβ δεΪμ
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Ν

αέ ΣδηκζσΰδκέΝ
ίέ θ έΰλαφκΝ θαζυ δεάμΝΠ λδκ δεάμΝ άζπ βμΝ( Π )έ
ΰέ ίαέπ βΝα φαζδ δεάμΝ θβη λσ β αμΝ λΰαακηΫθπθΝ– λΰκ κ υθέΝ
έ ίαέπ βΝφκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμέΝ
έ Κα Ϊ α βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπκυΝαπα ξκζ έΝβΝαθαγΫ κυ αΝαλξά.
έ θ έΰλαφκΝηδ γκζκΰδεάμΝεα Ϊ α βμΝαπα ξκζκτη θκυΝπλκ ππδεκτ.
αέ ΣκθΝ αλδγησΝ λαπ αδεκτΝ ζκΰαλδα ηκτΝ εα ΪΝ IBAN,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ Κα Ϊ βηαΝ βμΝ ΣλαπΫαβμΝ κΝ κπκέκΝ
βλ έ αδ,ΝσπκυΝγαΝεα αίΪζζ αδΝβΝαηκδίάΝ κυΝ θα σξκυέΝέ
βέ πέ βμ, γαΝ πλκ εκηέα αδΝ εαδΝ ί ίαέπ βΝ βμΝ αλησ δαμΝ πδ λκπάμΝ παλαζαίάμΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν σ δΝ κΝ θΪ κξκμΝ
ε Ϋζ ΝεαζυμΝ κΝΫλΰκΝ βμΝφτζαιβμΝΰδαΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΰδαΝ κΝκπκέκΝαβ έ αδΝβΝπζβλπηάέΝ
ΟΝ θΪ κξκμΝ πδίαλτθ αδμ
αέ η ΝπαλαελΪ β βΝφσλκυΝ δ κ άηα κμΝκΣΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ(ΆλγλκΝηηΝπαλέΝ1Ν έΝ
Φ ΚΝ1η1ή ήλζ),ΝβΝκπκέαΝυπκζκΰέα αδΝ πέ βμΝεαγαλάμΝαιέαμΝ(ξπλέμΝΦέΠέ έ)μ

ΝΝέΝββγκήλζ,Ν

ίέ η ΝεΪγ ΝΪζζβΝθσηδηβΝα φαζδ δεάΝ δ φκλΪΝεαδΝελΪ β βΝυπΫλ κυΝ βηκ έκυΝά θκηδευθΝπλκ υππθΝάΝΪζζπθΝ
κλΰαθδ ηυθΝβΝκπκέαΝεα ΪΝθσηκΝίαλτθ δΝ κθΝαθΪ κξκέΝ
ΰέ η Ν ελΪ β βΝ τοκυμΝ ί,1ίΣΝ βΝ κπκέαΝ υπκζκΰέα αδΝ πέΝ βμΝ αιέαμ,Ν ε σμΝ ΦΠ ,Ν βμΝ αλξδεάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν
υηπζβλπηα δεάμΝ τηία βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ κλδαση θαΝ βθΝ παλέγΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ Νέζί1γή1η-9βί11( ΄βίζ),Ν«(…)ΝΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝ βμΝ θδαέαμΝ θ ιΪλ β βμΝΝ λξάμΝ βηκ έπθΝ
υηίΪ πθ,Ν δμΝ υηίΪ δμΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κθΝπαλσθ αΝθσηκΝεαδΝ υθΪπ κθ αδΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυέ
2.7 ΤΠΟΧΡ Ω ΙΝ Ν

ΟΧΟΤ

1. ΟΝαθΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝ βθΝπζάλβΝ άλβ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝδ ξτκυ αμΝ λΰα δεάμΝθκηκγ έαμΝΫθαθ δΝ κυΝ
πλκ ππδεκτΝ κυ,Ν εα ΪΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ βζέΝ εα αίκζάΝ πθΝ θκηέηπθΝ απκ κξυθ,Ν
άλβ β κυΝ θκηέηκυΝ πλαλέκυ,Ν α φαζδ δεάΝ εΪζυοβ,Ν σλκδΝ υΰδ δθάμΝ εαδΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εέζέπέ,Ν
ξπλέμΝ εαηδΪΝ απκζτ πμΝ υγτθβΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθέΝ Πλκ φκλΫμΝ εΪ πΝ κυΝ λΰα δεκτΝ εσ κυμΝ γαΝ
απκλλέπ κθ αδΝπμΝαπαλΪ ε μέ
2. ΟΝαθΪ κξκμΝκφ έζ δΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝπλκ ππδεσΝα φαζδ ηΫθκΝ κΝΙέΚέ έ
3. ΟΝ αθΪ κξκμΝ ίαλτθ αδΝ η Ν σζ μΝ δμΝ δ φκλΫμΝ κυΝ ΙέΚέ έΝ εαδΝ πθΝ ζκδπυθΝ Σαη έπθ,Ν ετλδαμΝ εαδΝ πδεκυλδεάμΝ
α φΪζδ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝη Ν αΝ υλαΝΧλδ κυΰΫθθπθ,ΝΠΪ ξα,Να έαμΝπλκ ππδεκτ,ΝεέζέπέΝεαδΝΰδαΝεΪγ ΝυπκξλΫπ βΝ
κυΝπλκμΝαυ κτμΝπμΝ λΰκ σ βμέ
4. Σκ πλκ ππδεσΝ κυΝαθα σξκυΝ θΝΫξ δΝκυ ηέαΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝη Ν κΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέ
5. ΟΝαθΪ κξκμΝπλΫπ δΝθαΝ δαγΫ δΝ κΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθΝπλκ ππδεσΝφτζαιβμΝ ΝησθδηβΝ τθγ β,Νπλκε δηΫθκυΝ
θαΝαθαΰθπλέα αδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝ κυΝΣαη έκυέ
6. ΣκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ αθα σξκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ βθΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ εα ΪΝ θσηκΝ Ϊ δαΝ λΰα έαμ,Ν άγκμ,Ν υπλ πάΝ
ηφΪθδ βΝεαδΝ π σΝ λσπκΝ υηπ λδφκλΪμέ
7. ΟΝαθΪ κξκμΝπλΫπ δΝ Νπ λέπ π βΝα γΫθ δαμΝάΝΪζζβμΝ ε σμΝπλκΰλΪηηα κμΝαθΪΰεβμΝαθ δεα Ϊ α βμΝ θσμΝ εΝ
πθΝ αε δευθΝυπαζζάζπθΝφτζαιβμ,ΝθαΝφλκθ έα δΝκΝαθ δεα α Ϊ βμΝθαΝ έθαδΝΪ κηκ,ΝπκυΝά βΝ έθαδΝ επαδ υηΫθκΝ
βΝφτζαιβΝ πθΝξυλπθΝ κυΝέ
8. ΟΝαθΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝ Να φαζδ δεάΝεΪζυοβ,Ναθαΰθπλδ ηΫθβμΝαιέαμΝα φαζδ δεάμΝ αδλ έαμ,ΝΰδαΝυζδεΫμΝ
αβηδΫμΝεαδΝ πηα δεΫμΝίζΪί μΝ λέ πθ,ΝπκυΝκφ έζκθ αδΝ Νπζβηη ζάΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ πθΝφλκυλυθέ
9. ΟΝαθΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝη λδηθΪΝυ ΝκΝεΪγ Νφτζαεαμμ
 ΝαΝ πλκ Ϋλξ αδΝ εαδΝ θαΝ αθαζαηίΪθ δΝ υπβλ έαΝ βθΝ εαθκθδεάΝ υλαΝ εαδΝ γΫ β,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ηβθδαέκΝ
πλσΰλαηηαΝυπβλ έαμΝεαδΝ δμΝ υξσθΝ εΪ κ ΝΫε αε μΝαθΪΰε μέ
 ΟδΝφτζαε μΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ φκ δα ηΫθκδΝη Νφκλβ σΝηΫ κΝ πδεκδθπθέαμΝ(VHF άΝεδθβ σΝ βζΫφπθκ),ΝΰδαΝ βθΝ
Ϊη βΝ παφάΝη Ν κΝ πδξ δλβ δαεσΝΚΫθ λκΝ βμΝ αδλ έαμΝ κυμ,ΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ ΝβζπλβΝίΪ βέ
 ΟΝ αθΪ κξκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ Ϊ δαΝ ξλά βμΝ λα δκ δε τκυΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ ξλά βΝ
φκλβ κτΝ ηΫ κυΝ πδεκδθπθέαμΝ (VHF),Ν ΰδαΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ φυζΪεπθΝ η Ν κΝ πδξ δλβ δαεσΝ ΚΫθ λκΝ βμΝ
αδλ έαμ
 ΝαΝξλβ δηκπκδ έΝφκλβ κτμΝαθδξθ υ ΫμΝη ΪζζπθΝ Ν δ δεΫμΝπ λδπ υ δμέ
 ΝαΝ θβη λυθ αδΝαπσΝ κθ πλκεΪ κξσΝ κυΝεαδΝθαΝ θβη λυθ δΝ βΝ υθΫξ δαΝ κθΝαθ δεα α Ϊ βΝ κυΝΰδαΝσζαΝ
αΝγΫηα αΝ βμΝφτζαιβμΝεαδΝ υΰξλσθπμΝθαΝ βλ έΝίδίζέκΝ υηίΪθ πθέ
 ΝαΝηβθΝφ τΰ δΝαπσΝ βΝγΫ βΝ κυ,ΝΫ πΝεαδΝαθΝζάι δΝβΝυπβλ έαΝ κυ,ΝαθΝ θΝπαλκυ δα γ έΝΰδαΝθαΝαθαζΪί δΝ
υπβλ έαΝκΝαθ δεα α Ϊ βμΝ κυέ
 ΝαΝ δα βλ έΝ κΝξυλκΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυΝεαγαλσΝεαδΝθαΝηβθΝ πδ λΫπ δΝ βΝπαλαηκθάΝ ΝεαθΫθαθ,ΝπκυΝ θΝΫξ δΝ
λΰα έα,ΝηΫ αΝ κΝφυζΪεδκέ
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 ΝαΝ ηβθΝ α ξκζ έ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ η Ν γΫηα αΝ ιΫθαΝ πλκμΝ αυ ά,Ν σππμΝ υαβ ά δμ,Ν
αθΪΰθπ βΝ θ τππθ,Νηκυ δεάΝεέζέπέ
 ΝαΝ υηπ λδφΫλ αδΝ πΪθ αΝ η Ν υΰΫθ δαΝ εαδΝ θαΝ παλΫξ δΝ πλσγυηαΝ βΝ ίκάγ δΪΝ κυ,Ν αΝ πζαέ δαΝ πθΝ
υπβλ δαευθΝ κυΝεαγβεσθ πθέ
 ΝαΝ ηβθΝ εΪθ δΝ πκ ΫΝ ξλά βΝ κδθκπθ υηα π υθΝ πκ υθ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υπβλ έαμΝ κυ,Ν κτ Ν θαΝ
πλκ Ϋλξ αδΝθ’ αθαζΪί δΝεαγάεκθ αΝ πβλ α ηΫθκμΝαπσΝ Ϋ κδαΝπκ Ϊέ
 ΝαΝ πδ βλ έΝ εαδΝ θαΝ ζΫΰξ δΝ κυμΝ ξυλκυμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαζΪί δΝ βΝ αδλ έαΝ θαΝ φυζΪ
δ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ
δ δεκτμΝσλκυμΝ βμΝ τηία βμέ
 ΝαΝ απαθ ΪΝ η Ν υΰΫθ δαΝ εαδΝ θαΝ έθ δΝ πζβλκφκλέ μ,Ν ηΫξλδΝ κυΝ πδ λ πση θκυΝ ίαγηκτ,Ν Ν θ δαφ λση θκυμ,Ν
σ κΝ βζ φπθδεΪΝσ κΝεαδΝπλκφκλδεΪέ
 ΝαΝ παλαεκζκυγ έ,Ν πδζαηίΪθ αδΝ εαδΝ αθαφΫλ δΝ αηΫ πμΝ κθΝ Κ θ λδεσΝ  αγησΝ εΪγ Ν πλκίζβηα δεάΝ
εα Ϊ α βΝπκυΝυπκπέπ δΝ βθΝαθ έζβοάΝ κυ,ΝεαδΝθαΝ θ λΰ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝκ βΰέ μΝ κυΝΠλκρ αηΫθκυΝ κυΝ
 αγηκτΝεαδΝ πθΝπ ζα υθέ
 ΝαΝηβθΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ έ κ κΝα σηπθΝιΫθπθΝπλκμΝ κΝξυλκΝφτζαιβμ,Ν ε σμΝ ΪθΝΫξκυθΝ δ δεάΝΪ δαέ
 ΝαΝ βλ έΝη Ναυ βλσ β αΝ δμΝ δα δεα έ μΝεαδΝυπκξλ υ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝΝ κυμΝεαθκθδ ηκτμΝεαδΝ αΝ
ηΫ λαΝα φαζ έαμΝ βμΝ αδλ έαμέ
 ΝαΝ υθ λΰΪα αδΝ θΪΝη Ν κθΝυπ τγυθκΝφτζαιβμΝ κυΝξυλκυΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ
10. ΟΝ αθΪ κξκμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλα έ δΝ κΝ Γλαφ έκΝ Πλκ ππδεκτΝ (η Ν εκδθκπκέβ βΝ βΝ ήθ βΝ
ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθ)Ν αθ έΰλαφκΝ βμΝ εα α γ δηΫθβμΝ βθΝ πδγ υλβ βΝ λΰα έαμΝ βη λκζκΰδαεάμΝ
εα Ϊ α βμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθ,Ν σ κΝ βμΝαλξδεάμΝσ κΝεαδΝ πθΝ υξσθΝ λκπκπκδβ δευθέΝ
11. ΣκΝπλκ ππδεσΝγαΝπλΫπ δΝ πέ βμΝμ
α)Ν ΝαΝ ηβθΝ Ϋξ δ εα α δεα γ έΝ αη Ϊεζβ αΝ Ν κπκδα άπκ Ν πκδθά ΰδαΝ αΝ ΰεζάηα αΝ αθυπκ αιέαμ,Ν ζδπκ αιέαμ,Ν
πλκ ίκζυθΝ κυΝ πκζδ τηα κμ,Ν πλκ κ έαΝ βμΝ ξυλαμ,Ν πλκ ίκζυθΝ εα ΪΝ βμΝ πκζδ δαεάμΝ ικυ έαμ,Ν εα ΪΝ βμΝ
ζ τγ λβμΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ πκζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν εα ΪΝ βμΝ ΰ θ ά δαμΝ απάμ,Ν τ α βμΝ εαδΝ υηηκλέαμ,Ν
παλαξΪλαιβμ,Ν εδί βζ έαμ,Ν πζα κΰλαφέαμ,Ν απδ έαμΝ π λέΝ βθΝ υπβλ έα,Ν παλαίέα βμΝ κυΝ απκλλά κυΝ πθΝ
βζ φπθβηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ πλκφκλδεάμΝ υθκηδζέαμ,Ν εζκπάμ,Ν υπ ιαέλ βμ,Ν είέα βμ,Ν απΪ βμ,Ν απδ έαμ,Ν
πλκ κεέαμΝάΝ πλκζβοέαμ,ΝΝθαλεπ δευθ,Νζαγλ ηπκλέαμΝεαδΝπ λέΝσπζπθΝεαδΝ ελβε δευθέΝΝ
ί)Ν ΝαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ εα α δεα γ έΝ αη Ϊεζβ αΝ Ν λβ δεάΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝ πκδθάΝ κυζΪξδ κθΝ ΫιδΝ (θ)Ν ηβθυθΝ ΰδαΝ
ΫΰεζβηαΝπκυΝ ζΫ γβε Νη Ν σζκέ
ΰ)ΝΝαΝηβθΝΫξ δΝπαλαπ ηφγ έΝαη Ϊεζβ αΝ Ν έεβΝΰδαΝεαεκτλΰβηαΝάΝΰδαΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝαθπ ΫλπΝα δεάηα αΝΝάΝ
θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ εα α δεα γ έΝ η Ν κλδ δεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ εΪπκδκΝ απσΝ αΝ α δεάηα αΝ αυ ΪέΝ ΣκΝ ευζυηαΝ αυ σΝ δ ξτ δΝ
ηΫξλδμΝσ κυΝ ε κγ έΝαη Ϊεζβ κΝαπαζζαε δεσΝίκτζ υηαΝάΝαη Ϊεζβ βΝαπαζζαε δεάΝαπσφα βέ
)Ν ΝαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ λβγ έΝ κπκ άπκ Ν πθΝ πκζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ κυΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ Ϋξ δΝ ζάι δΝ κ ξλσθκμΝ πκυΝ
κλέ βε ΝΰδαΝ βΝ Ϋλβ άΝ κυέ
)ΝΝαΝηβθΝ ζ έΝ Ν δεα δεάΝ υηπαλΪ α βέ
Π Ρ ΡΣ Μ Νγκ: ΛΟΙΠ Ν Ι Σ Ξ Ι
ΣκΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ θΝ Ϋξ δΝ υπκξλΫπ βΝ εα αίκζάμΝ απκαβηέπ βμΝ ΰδαΝ βθΝ υπ λπλδαεάΝ απα ξσζβ βΝ άΝ
κπκδα άπκ ΝΪζζβΝαηκδίάΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝαθα σξκυέ
ΟδΝ υπβλ έ μΝ φτζαιβμΝ αλξέακυθΝ η ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμ,Ν εαδΝ εα σπδθΝ ΫΰΰλαφβμΝ δ κπκέβ βμΝ κυΝ
αθα σξκυΝαπσΝ κΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ,ΝπκυΝγαΝκλέα δΝ βθΝβη λκηβθέαΝεαδΝυλαΝΫθαλιβμΝφτζαιβμΝ πθΝε δλέπθ.
ΣκΝΣαη έκΝ δα βλ έΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝαβ ά δΝαπσΝ κυμ υηη Ϋξκθ μΝ κδξ έαΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ εηβλέπ βΝ
πθΝπλκ φ λση θπθΝ δηυθ,ΝκδΝ Νπλκηβγ υ ΫμΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝπαλΫξκυθΝαυ Ϊέ
ΣυξσθΝ παλΪ α βΝ βμΝ δΪλε δαμΝ βμΝ τηία βμΝ η Ν κθΝ αθΪ κξκΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ
δα Ϊι δμέ
παΰκλ τ αδΝ κθΝαθΪ κξκΝβΝ εξυλβ βΝηΫλκυμΝάΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ λΰα δυθΝφτζαιβμΝξπλέμΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ
ΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέ
ΚΪγ Ν δαφκλΪΝ πκυΝ γαΝ πλκετπ δΝ η αιτΝ κυΝ αθα σξκυΝ εαδΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθΝ απσΝ βΝ τηία βΝ πκυΝ γαΝ
υπκΰλαφ έ,ΝΝγαΝ πδζτ αδΝαπσΝ αΝαλησ δαΝ δεα άλδαΝ αΝκπκέαΝγαΝ δεΪακυθΝαη Ϊεζβ αέ

Π Ρ ΡΣ Μ Ν ζκ : Κ Σ ΡΣΙ Ν ΤΜ
ΤΜ  

 - ΓΓΤ  Ν Κ Λ Ν ΚΣ Λ  Ν ΣΩΝΝ ΟΡΩΝΝ Σ Ν

Μ ΪΝ βθΝαθαεκέθπ βΝεα αετλπ βμ-αθΪγ βμΝυπκΰλΪφ αδΝεαδΝαπσΝ αΝ τκΝ υηίαζζση θαΝηΫλβΝ τηία βέΝΟΝ
θΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝπλκ Ϋζγ δΝ κΝαλΰσ λκΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝ(1ί)ΝηΫλ μΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝαθαεκέθπ βμΝ
βμΝ εα αετλπ βμ,Ν ΰδαΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμΝ πλκ εκηέακθ αμΝ αΝ ξ δεΪΝ θκηδηκπκδβ δεΪΝ
Ϋΰΰλαφα. (ΝΠζβλκφκλέ μΝ κΝ βζέΝβ1γΝβ11θΝγζβ)έ
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ΓδαΝ βθΝεαζάΝ ε Ϋζ βΝ πθΝσλπθΝ βμΝπαλκτ αμΝ τηία βμ,ΝκΝ θΪ κξκμ υπκξλ κτ αδΝθαΝεα αγΫ δ άΝΰλαηηΪ δκΝ
τ α βμΝ ΰΰυκ κ δεάμΝ παλαεα αγάεβμΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ άΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμ,Ν πκυΝ θαΝ
αθ δπλκ ππ τ δΝ κΝ 5ΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ υηία δεάμΝ αιέαμ,Ν ξπλέμΝ ΦέΠέ ,Ν δΪλε δαμΝ θθΫαΝ ηβθυθ. Ν αθπ ΫλπΝ
ΰΰτβ βΝ πΫξ δΝ γΫ βΝ πκδθδεάμΝ λά λαμΝ εαδΝ γαΝ πδ λαφ έΝ η Ν θ κζάΝ κυΝ λΰκ σ βΝ πλκμΝ κΝ έ λυηαΝ πκυΝ βθΝ
ιΫ π ,Ν Ν τζκΰκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝη ΪΝ βθΝκλδ δεάΝπαλαζαίάΝ κυΝ λΰκυΝεαδΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝ πθΝ υξσθΝ
απαδ ά πθΝεαδΝ πθΝ τκΝ(β)Νη λυθΝ βμΝπαλκτ αμέ
ΣκΝ Ν ΓλαηηΪ δκΝ τ α βμΝ ΰΰυκ κ δεάμΝ Παλαεα αγάεβμΝ ΚαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ ε έ αδΝ απσΝ κΝ Σαη έκΝ
Παλαεα αγβευθΝ εαδΝ αθ έπθ, βΝ Ν ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝ ΚαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ απσ αθαΰθπλδ ηΫθκΝ λαπ αδεσΝ άΝ
πδ π δεσΝέ λυηαΝάΝΪζζκΝθκηδεσΝπλσ ππκΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝ βθΝ ζζΪ αΝάΝ ΝΪζζκΝελΪ κμ-ηΫζκμΝ βμΝ Ν
εαδΝ κυΝ ΟΧΝεαδΝΫξκυθΝ τηφπθαΝη Ν βΝθκηκγ έαΝ πθΝελα υθ-η ζυθΝαυ σΝ κΝ δεαέπηαέΝΟδΝ ΰΰυά δμΝηπκλκτθΝ
πέ βμΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝεαδΝαπσΝ λαπ αδεσΝάΝπδ π δεσΝέ λυηαΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝ Νξυλα-ηΫλκμΝ δη λκτμΝάΝ
πκζυη λκτμΝ υηφπθέαμΝ η Ν βθΝ Ν άΝ ξυλαΝ πκυ Ϋξ δΝ υπκΰλΪο δΝ εαδΝ ευλυ δΝ βΝ υηφπθέαΝ ΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ
υηίΪ δμΝεαδΝΫξ δΝ κΝ ξ δεσΝ δεαέπηαΝΫε κ βμΝ ΰΰυά πθέ
ΣκΝ ΓλαηηΪ δκΝ τ α βμΝ ΰΰυκ κ δεάμΝ Παλαεα αγάεβμΝ ΚαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ άΝ βΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ κζά ΚαζάμΝ
ε Ϋζ βμ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ τηφπθβΝ η Ν κΝ υθβηηΫθα υπκ έΰηα α (Π Ρ ΡΣ Μ Ν ηκ
βμΝ παλκτ αμΝ
δαεάλυιβμ)έ
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Π Ρ ΡΣ Μ Νηκ: YΠΟ ΙΓΜ Σ Ν ΛΣΙΟΤΝΤΣ  Ν ΓΓΤΟ ΟΣΙΚ ΝΠ Ρ Κ Σ Θ Κ Ν
Κ Λ Ν ΚΣ Λ  Ν- ΓΓΤ ΣΙΚ ΝΝ ΠΙΣΟΛ ΝΝΚ Λ Ν ΚΣ Λ  
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.ΤΠΟ

ΙΓΜ Ν

ΛΣΙΟΤΝΤΣ  Ν ΓΓΤΟ ΟΣΙΚ ΝΠ Ρ Κ/Κ ΝΚ Λ Ν ΚΣ Λ  

Σ Μ ΙΟΝ Π Ρ Κ Σ Θ ΚΩΝΝ ΤΝ
Ν ΙΩΝ
ΛΣΙΟΝ ΤΣ  Ν
Π ΡήΚ 
Κ Σ ΓΟΡΙ ΝΛΟΓήΜΟΤμΝίθΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΚΩ ΙΚΟμΝ1

ΡΧΙΚ Ν ΧΡ Μ ΣΙΚ Ν

ΤΡΩΝ(αλδγηβ δευμ)μΝ…………………………………………………έέ
ΤΡΩΝ
(κζκΰλΪφπμ)μΝ
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
ΠΩΝΤΜΟΝήΝ ΠΩΝΤΜΙ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΟΜ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝΟΜ ΝΠ ΣΡΟ
ΝΟΝΟΜ ΝΤ ΤΓΟΤ
Κ Σ Θ Σ μ
ΣΟΜέΝ
ΛΟΓέΝ
……………έ1έ………………………………………………………………………………………………………
…………
βέ…………………………………………………………………………………………………………………έ
γέ…………………………………………………………………………………………………………………έ
ζέ…………………………………………………………………………………………………………………έ
ΣβζΫφπθκμ…………………………………έέ
ΙΚ ΙΟΤΧΟμ
ΣΟΜέΝΛΟΓέΝ23
ΓΓΤ 
ΚΩ έΝ ΙΣΙΟΛΟΓΙ ΝμΝ26

Π ΡΙΓΡ Φ μΝ ΓΓΤ  ΝΚ Λ Ν ΚΣ Λ  
Ν ΰΰτβ βΝ δΫπ αδΝαπσΝ κυμ
σλκυμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηιΝ κυΝθέΝζβκ1ήβί1ζΝ(Φέ έΚέΝ1θίή έΝ ΄ήκ-8-2014)
ΰΰτβ βΝ ΰδαΝ βθΝ εαζάΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ σλπθΝ βμΝ τηία βμΝ πκυΝ γαΝ υπκΰλαφ έΝ η Ν κΝ Σ Μ ΙΟΝ
Π Ρ Κ Σ Θ ΚΩΝΝΚ ΙΝ Ν ΙΩΝΝΰδαΝ βθΝαθΪγ βΝυπβλ δυθΝφτζαιβμΝ βμΝΚ θ λδεάμΝΤπβλ έαμΝεαδΝ πθΝ
Κα α βηΪ πθΝ Π δλαδΪΝ εαδΝ Θ
αζκθέεβμΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθ ,ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ Ϋιδ (6) ηβθυθ,Ν η Ν
υθα σ β αΝ παλΪ α βμΝ τκΝ (β)Ν ηβθυθ, ( τηφπθαΝ η Ν κυμΝ σλκυμΝ βμΝ υπ’Ν αλέΝ πλπ έΝ 3270/21-3-2016
δαεάλυιβμ),Ν κΝ πκ σΝ βμΝ κπκέαμΝ εαζτπ δΝ κΝ ηΣΝ βμΝ υηία δεάμ,Ν πλκΝ ΦέΠέ έ,Ν αιέαμΝ αυ άμ,Ν πκ κτΝ
…………………Ν ΤΡΩ,Ν δΪλε δαμΝ θθΫαΝ(λ)ΝηβθυθΝέΝ
ΡέΝΤΜ

 μΝ

ήΝ ΝΚ Σ Θ Σ μ
Θ Ν Ν……………………………………έ
Θ ΩΡ Θ Κ ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΟΝΚ Σ Θ Σ 

(Ν Μ ΙΩ ΝΝΓΙ ΝΣOΝΝKATAΘ Σ )
ΣκΝ ζ έκΝ τ α βμΝ υηπζβλυθ αδΝ εαδΝ υπκΰλΪφ αδΝ απσΝ κθΝ εα αγΫ βΝ εαδΝ αεκζκυγ έΝ βΝ Ϋε κ βΝ κυΝ
ΰλαηηα έκυΝ τ α βμΝξλβηα δεάμΝπαλαεα αγάεβμέ
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έΝ ΓΓΤ ΣΙΚ Ν ΠΙΣΟΛ ΝΚ Λ Ν ΚΣ Λ  ΝΤΜ

 

ε σ βμΝ(Οθκηα έαΝΣλΪπ ααμ,Νυπκεα Ϊ βηα)Ν……………………………έ
η λκηβθέαΝΫε κ βμΝ……………………………έέ
ΠλκμμΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθΝ
εα βηέαμΝζί,ΝΝ γάθα,ΝΣέΚέΝ1ί1Νιζ
ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝηαμΝυπ’ΝαλδγηέέέέέέέέέέέέέέέέΝΰδαΝ υλυέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ
Μ Ν βθΝπαλκτ αΝ ΰΰυσηα ,ΝαθΫεεζβ αΝεαδΝαθ πδφτζαε αΝπαλαδ κτη θκδΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ βμΝ δαδλΫ πμΝεαδΝ
δαά πμ,ΝυπΫλΝ
{ Ν π λέπ π βΝ η ηκθπηΫθβμΝ αδλέαμΝ μΝ βμΝ αδλέαμΝ ……………Ν Ο σμΝ …………έΝ λδγησμΝ ……έΝ ΣέΚέΝ
………}Ν
{ά Νπ λέπ π βΝ θπ βμΝάΝΚκδθκπλαιέαμΝμΝ πθΝ αδλδυθΝ
α)Ν………………Νκ σμΝ………………ΝαλδγησμΝ………………έΝΣέΚέΝ…………έέ
ί)Ν………………Νκ σμΝ………………ΝαλδγησμΝ………………έΝΣέΚέΝ…………έέΝ
ΰ)Ν………………Νκ σμΝ………………ΝαλδγησμΝ………………έΝΣέΚέΝ…………έέΝ
η ζυθΝ βμΝ θπ βμΝ άΝ Κκδθκπλαιέαμ,Ν α κηδεΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ αυ ΫμΝ εαδΝ πμΝ αζζβζΫΰΰυαΝ εαδΝ δμΝ κζσεζβλκΝ
υπσξλ πθΝη αιτΝ κυμΝ εΝ βμΝδ δσ β ΪμΝ κυμΝπμΝη ζυθΝ βμΝ θπ βμΝάΝΚκδθκπλαιέαμ},Ν
εαδΝηΫξλδΝ κυΝπκ κτΝ πθΝ υλυέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ,ΝΰδαΝ βθΝεαζάΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ τηία βμΝπκυΝαθα Ϋγβε Νη Ν βθΝυπ’Ν
αλέΝ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέΝ Ν απσφα βΝ εαδΝ αφκλΪΝ κΝ ΫλΰκΝ η Ν έ ζκΝ ( υηπζβλυθ Ν κθΝ έ ζκΝ κυΝ Ϋλΰκυ)Ν
……έ………έέ……Ν υθκζδεάμΝ αιέαμΝ ( υηπζβλυθ Ν κΝ υθκζδεσΝ υηία δεσΝ έηβηαΝ η Ν δ υελέθδ βΝ ΪθΝ
π λδζαηίΪθ δΝάΝσξδΝ κθΝΦΠ )Ν………έέέέέέέέ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝυπέαλέγβιίήβ1έγέ1θ δαεάλυιά αμέ
ΣκΝαθπ ΫλπΝπκ σΝ βμΝ ΰΰτβ βμΝ βλ έ αδΝ βΝ δΪγ άΝ αμ,Ν κΝκπκέκΝεαδΝυπκξλ κτηα ΝθαΝ αμΝεα αίΪζκυη Ν
κζδεΪΝάΝη λδεΪΝξπλέμΝεαηέαΝαπσΝηΫλκυμΝηαμΝαθ έλλβ βΝάΝΫθ α βΝεαδΝξπλέμΝθαΝ λ υθβγ έΝ κΝίΪ δηκΝάΝηβΝ βμΝ
απαέ β άμΝ αμ,ΝηΫ αΝ Ν λ δμΝ(γ)ΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝΫΰΰλαφβΝ δ κπκέβ άΝ αμέ
Νπαλκτ αΝδ ξτ δΝΰδαΝ θθΫαΝηάθ μ,ΝηΫξλδΝ βθ…………………έέΝβί1θ άΝηΫξλδμΝσ κυΝζΪίκυη ΝΫΰΰλαφβΝ άζπ άΝ
αμΝσ δΝηπκλκτη ΝθαΝγ πλά κυη Ν βθΝΣλΪπ αΪΝηαμΝαπαζζαΰηΫθβΝαπσΝεΪγ Ν ξ δεάΝυπκξλΫπ βέ

( ικυ δκ κ βηΫθβΝυπκΰλαφά)
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Π Ρ ΡΣ Μ Νθκ: ΤΠΟ
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ΙΓΜ ΝΤΜ

 

ΛΛ ΝΙΚ Ν

ΜΟΚΡ ΣΙ

Σ Μ ΙΟΝΠ Ρ Κ Σ Θ ΚΩΝΝΚ ΙΝ

Ν ΙΩΝ

Κ ΝΣΡΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι

ΤΜ



Μ αιτΝ κυΝ
Σ Μ ΙΟΤΝ Π Ρ Κ Σ Θ ΚΩΝΝΚ ΙΝ

Ν ΙΩΝ

εαδΝ……………………………………έΝ
α
«ΑθΪγ βΝ Νδ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝπαλκξάμΝυπβλ δυθΝ φτζαιβμΝΰδαΝ βθΝ
Κ θ λδεάΝΤπβλ έαΝεαδΝ αΝΚα α άηα αΝΠ δλαδΪΝεαδΝΘ
αζκθέεβμΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ »
ΝΤΝΜΝ Ν ΝΝ
 βθΝ γάθαΝ άη λαΝ βθΝ……έή…έέή……έ,ΝβηΫλαΝ………έέ,Ν κΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ,ΝπκυΝ λ τ δΝ
βθΝ γάθα,Ν εα βηέαμΝζίΝΣέΚΝ1ί1Νιζ,ΝκδΝυπκΰ ΰλαηηΫθκδ,Ν
αφ θσμ
κΝεκμ …………………………έέ,Ν θ δπλσ λκμΝ κυΝ έέΝ κυΝΣαη έκυΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθ,ΝπκυΝη Ν βθΝ
δ δσ β ΪΝ
κυ
αυ άΝ
επλκ ππ έΝ
κΝ
ΣέΠέΝ
εαδΝ
αθ έπθ,Ν
ίΪ δΝ
βμΝ
απσφα βμΝ
…………………………………………………έΝ
…………………………………………………………………………………………………………………………
έ,ΝεαζκυηΫθκυΝ φ ιάμΝ“ΣΟΝΣ Μ ΙΟ”
εαδΝαφ Ϋλκυ
κ …………………,Ν κΝ κπκέκμΝ πμΝ …………………………………………,πκυΝ λ τ δΝ βθΝ ………………,Ν
……………………………έέ,Ν
τηφπθαΝ
η Ν
………………………………………………………………………………έέΝεαζκυηΫθκυΝ φ ιάμΝ“ θΪ κξκμ”
ζαηίΪθκθ αμΝυπσοβ

1.

2.

3.

ΣβθΝ η Ν αλέΝ πλπ έΝ η1θίβή1ίέίγέ1θ(
:Ω ιζθλ ι-θη )Ν πσφα β θ δπλκΫ λκυΝ έέΝ κυΝ ΣέΠέεαδΝ
αθ έπθ,Ν Ϋΰελδ βμΝ δ θΫλΰ δαμΝ πλσξ δλκυ δαΰπθδ ηκτ,Ν Ν ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Ν δ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝ
παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ φτζαιβμΝ πθΝ ε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ ΣέΠέεαδΝ αθ έπθΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθαΝΰδαΝ βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έαΝΫθαΝ(1)ΝΪ κηκ,Ν κΝΚα Ϊ βηαΝ Θ
αζκθέεβμΝ τκΝ(β)ΝΪ κηαΝ
εαδΝ κΝ Κα Ϊ βηαΝ Π δλαδΪΝ τκΝ (β)Ν Ϊ κηα,Ν ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΫιδΝ Ν (θ)Ν ηβθυθ,Ν η Ν υθα σ β αΝ
παλΪ α βμΝ τκΝ(β)Νηβθυθ,Νη Νελδ άλδκΝεα αετλπ βμΝ βθΝξαηβζσ λβΝ δηά,Ν υθκζδεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ
υλυΝ……………………έΝ(…………………€), πζΫκθΝ κυΝαθαζκΰκτθ κμΝ ΦΠ έ 23%.
ΣβθΝ υπ’Ν αλδγηέ51602/10.03.16 (
:Ω ιζθλ ι-θη )Ν πσφα βΝ θ δπλκΫ λκυΝ έέΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ
αθ έπθ ΰδαΝ βΝ τ α βΝ πδ λκπυθ
δ θΫλΰ δαμΝ δαΰπθδ ηκτ- ιδκζσΰβ βμΝ πκ ζ ηΪ πθΠαλαζαίάμΝΤπβλ δυθ.
ΣβθΝ υπ’αλδγηέΝ γβιίήβ1-3-βί1θΝ δαεάλυιβΝ δ θΫλΰ δαμΝ Πλσξ δλκυΝ δαΰπθδ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ Ν
δ δπ δεάΝ πδξ έλβ βΝ βμΝ παλκξάμΝ υπβλ δυθΝ φτζαιβμΝ ΰδαΝ βθΝ ΚέΤέΝ εαδΝ αΝ Κα α άηα αΝ Π δλαδΪΝ εαδΝ
Θ
αζκθέεβμΝ κυΝΣέΠΝέΝεαδΝ αθ έπθΝέΝ
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4.
5.
6.

ΣαΝ υπ’Ν αλδγηέΝ ………………έπλαε δεΪΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ πδ λκπάμΝ δ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ ιδκζσΰβ βμΝ
πκ ζ ηΪ πθ.
ΣβθΝ η υπέαλδγηέΝ …………………………έέΝ απσφα βΝ εα αετλπ βμ θ δπλκΫ λκυΝ έΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ
αθ έπθΝέ
ΣβθΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ αθα σξκυ,Ν σπκυΝ αυ άΝ θΝ Ϋλξ αδΝ Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ πλκαθαφ λση θ μΝ απκφΪ δμ
εαδΝ βΝ δαεάλυιβ.

υηφυθβ αθΝεαδΝαπκ Ϋξ βεαθΝ αΝαεσζκυγαμ
ΡΘΡΟΝ1
ΣκΝία δεσΝαθ δε έη θαΝ κυΝπαλσθ κμΝΫλΰκυΝεαδΝεα ΄Ν πΫε α βΝκδΝυπκξλ υ δμΝ κυΝαθα σξκυΝ έθαδΝκδΝυπβλ έ μΝ
πκυΝαφκλκτθΝ βθΝφτζαιβΝ πθΝε δλέπθΝ Ϋΰα βμΝ πθΝυπβλ δυθΝ κυΝΣέΠέεαδΝ αθ έπθ.
θαζυ δεσ λβΝπ λδΰλαφάΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝΰέθ αδΝ

κΝΪλγλκβΝ βμΝπαλκτ αμΝ τηία βμ.

ΡΘΡΟΝβ
ΤΠΟΧΡ Ω ΙΝ Ν

ΟΧΟΤ

2.1. ΟΝ θΪ κξκμΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝυζκπκδά δ κΝΫλΰκΝ βμΝφτζαιβμΝ πθΝεΪ πγδΝε δλέπθΝη Ν κθΝ
απαδ κτη θκΝαλδγησΝπλκ ππδεκτΝφτζαιβμ:
ΚΣΙΡΙ ΝΠΡΟΝΦΤΛ Ξ :
1.Κ θ λδεάΝΤπβλ έα,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ εα βηέαμΝζίΝ βθΝ γάθα
2.Κα Ϊ βηαΝΘ
αζκθέεβμ,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ ληκτΝεαδΝΚαλσζκυΝΝ βζΝγηΝ βΝΘ
3.Κα Ϊ βηαΝΠ δλαδΪ,Ν πέΝ βμΝκ κτΝ ε άΝΠκ δ υθκμΝβΝ κθΝΠ δλαδΪ

αζκθέεβ

Π ΙΣΟΤΜ ΝΟΝ ΡΙΘΜΟΝΠΡΟΩΠΙΚΟΤΝΦΤΛ Ξ ,ΝΟΝΟΠΟΙΟΝ Ν ΛΤ Σ ΙΝΩΝ Ξ μ

ΡΙΘΜΟΝ
ΦΤΛ ΚΩΝ

Κ ΝΣΡΙΚ ΝΤΠ Ρ Ι
06.00 - 14.00
Υ
ΣΥΝ Λ 1
Κ Σ Σ Μ ΝΝΠ ΙΡ Ι
06.00 - 14.00
14.00 - 22.00
Υ
ΣΥΝ Λ 2
Κ Σ Σ Μ ΝΘ ήΚ 
06.00 - 14.00
14.00 – 22.00
Υ
ΣΥΝ Λ 3
Σ ΛΙΚΟΝΤΝΟΛΟ

ΤΣ Ρ Ν
ΩΝ
Π Ρ Κ ΤΗ



1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5

5

ΣΟ

ΚΤΡΙ ΚΗΝ
ΤΝ ΡΓΙ

1

2

2
5

2.2. ΟΝ θΪ κξκμΝαθαζαηίΪθ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝυζκπκδά δ εαδΝθαΝπαλα υ δΝ κΝΫλΰκ,Ν ε ζυθ αμΝσζ μΝ δμΝ
λΰα έ μΝ πκυΝ αυ σΝ π λδζαηίΪθ δ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθ δαεάλυιβ,Ν βθΝ πλκ φκλΪΝ κυ,Ν βθΝ απσφα βΝ
εα αετλπ βμΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ τηία βμ,Ν δαφκλ δεΪ εαζ έ αδΝ θαΝ απκαβηδυ δΝ εα ΪΝ θσηκΝ κΝ
Σαη έκ.
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2.3. Καγ`ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ λΰκυΝκΝ θΪ κξκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθ λΰΪα αδΝ θΪΝη Ν κ Σαη έκ,
υπκξλ κτ αδΝ ΝθαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ κυΝκπκδ άπκ Νπαλα βλά δμΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ
λΰκυέ
2.4. ΟΝ θΪ κξκμΝ γαΝ έθαδΝ πζάλπμΝ εαδΝ απκεζ δ δεΪΝ ησθκμΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ βμΝ δ ξτκυ αμΝ
θκηκγ έαμΝ Ν ξΫ βΝη Νκπκδα άπκ Ν λΰα έαΝ ε ζ έ αδΝαπσΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ κυΝπκυΝγαΝα ξκζβγκτθΝ
άΝ γαΝ παλΪ ξκυθΝ κπκδ άπκ Ν υπβλ έ μΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βθΝ παλκτ αΝ τηία βέΝ  Ν π λέπ π βΝ
κπκδα άπκ Ν παλΪία βμΝ άΝ αβηέαμΝ πκυΝ πλκεζβγ έΝ Ν λέ κυμΝ υπκξλ κτ αδΝ ησθκμΝ αυ σμΝ πλκμΝ
απκεα Ϊ α άΝ βμέ
2.5. ΟΝ θΪ κξκμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ΰΰυΪ αδΝΰδαΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝαθαφ λκηΫθκυΝ βθΝΠλκ φκλΪΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν
εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ υθ λΰα υθ,Ν πκυΝ γαΝ δαγΫ κυθΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ ηπ δλέα,Ν ξθκΰθπ έαΝ εαδΝ
δεαθσ β α,Νυ ΝθαΝαθ απκελδγκτθΝπζάλπμΝ δμΝαπαδ ά δμΝ βμΝτηία βμ,Νυπσ ξ αδΝ ΝεαδΝί ίαδυθ δΝ
σ δΝγαΝ πδ δεθτκυθΝπθ τηαΝ υθ λΰα έαμΝεα ΪΝ δμΝ παφΫμΝ κυμΝη Ν δμΝαλησ δ μΝυπβλ έ μΝεαδΝ αΝ ζΫξβΝ
κυΝΣαη έκυ άΝ πθΝ εΪ κ Νυπκ δεθυκηΫθπθΝαπσΝαυ άθΝπλκ υππθέΝ Ναθ έγ βΝπ λέπ π βΝ κ Σαη έκ
τθα αδΝθαΝαβ ά δΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βΝυπαζζάζκυΝ κυΝ θα σξκυ,Νκπσ ΝκΝ θΪ κξκμΝκφ έζ δΝθαΝπλκί έΝ
Ναθ δεα Ϊ α βΝη ΝΪζζκΝπλσ ππκ,ΝαθΪζκΰβμΝ ηπ δλέαμΝεαδΝπλκ σθ πθέΝ θ δεα Ϊ α βΝηΫζκυμ κυΝ
θα σξκυ,Ν εα σπδθΝ αδ άηα σμΝ κυ,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝ λΰκυ,Ν τθα αδΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγ έΝ ησθκΝ η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ Σαη έκυ εαδΝ ησθκΝ η Ν ΪζζκΝ πλσ ππκΝ αθ δ κέξπθΝ
πλκ σθ πθΝ άΝ ηπ δλέαμέΝ ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ δ κπκδά δΝ κ Σαη έκΝ ΰΰλΪφπμΝ κυζΪξδ κθΝ
πΫθ Ν(η)Νβη λκζκΰδαεΫμΝβηΫλ μΝπλδθΝαπσΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βέΝ
2.6.  Νπ λέπ π βΝπκυΝυπΪζζβζκδΝ κυΝ θα σξκυΝαπκξπλά κυθΝαπσΝαυ άθΝάΝζτ κυθΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝηααέΝ
κυ,ΝκΝ θΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ ια φαζέ δμ
βέηέ1έΝΌ δΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝηΫξλδΝ βθΝαπκξυλβ άΝ κυμΝγαΝπαλΫξκυθΝΝΝΝεαθκθδεΪΝ δμΝυπβλ έ μΝ
κυμΝεαδ
2.6.1. ΣβθΝ Ϊη βΝ αθ δεα Ϊ α βΝ σ πθΝ υθ λΰα υθΝ απ ξυλβ αθ,Ν η Ν ΪζζκυμΝ αθΪζκΰβμΝ ηπ δλέαμΝ εαδΝ
πλκ σθ πθ.
2.7. ΟΝ θΪ κξκμΝκφ έζ δΝθαΝ θ λΰ έΝη Ν πδηΫζ δαΝεαδΝφλκθ έ αΝυ ΝθαΝ ηπκ έα δΝπλΪι δμΝάΝπαλαζ έο δμ πκυΝ
γαΝηπκλκτ αθΝθαΝΫξκυθΝαπκ Ϋζ ηαΝαθ έγ κΝη Ν κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ θαγΫ κυ αμΝ λξάμέ
2.8. ΟΝ θΪ κξκμΝ θΝ δεαδκτ αδΝθαΝ εξπλά δΝάΝη αίδίΪ δΝ βΝ τηία βΝ Νκπκδκ άπκ Ν λέ κέ
2.9. ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ θβη λυθ δΝ κΝ Σαη έκ ΰδαΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ Ϋθαθ δΝ βμΝ λξάμΝ
Πλκ α έαμΝ
κηΫθπθΝΠλκ ππδεκτΝΧαλαε άλαέ
2.10. ΣκΝΣαη έκ απαζζΪ
αδΝαπσΝεΪγ Ν υγτθβΝεαδΝυπκξλΫπ βΝαπσΝ υξσθΝα τξβηαΝάΝαπσΝεΪγ ΝΪζζβΝαδ έαΝ
εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ λΰκυέΝ
2.11.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ θΪ κξκμΝ έθαδΝ θπ βήΚκδθκπλαιέα,Ν αΝ ΜΫζβΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ βθΝ
θπ βήΚκδθκπλαιέα,ΝγαΝ έθαδΝαπσΝεκδθκτΝεαδΝ δμΝκζσεζβλκθΝυπ τγυθαΝΫθαθ δΝ βμΝ θαγΫ κυ αμΝ λξάμΝ
ΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝσζπθΝ πθΝαπκλλ κυ υθΝαπσΝ βΝ δαεάλυιβΝυπκξλ υ υθΝ κυμέΝΣυξσθΝυφδ Ϊη θ μΝ
η αιτΝ κυμΝ υηφπθέ μΝ π λέΝ εα αθκηάμΝ πθΝ υγυθυθΝ κυμΝ ΫξκυθΝ δ ξτΝ ησθκθΝ δμΝ π λδεΫμΝ κυμΝ
ξΫ δμΝεαδΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝ τθαθ αδΝθαΝπλκίζβγκτθΝΫθαθ δΝ κυΝΣαη έκυ πμΝζσΰκμΝαπαζζαΰάμΝ
κυΝ θσμΝ ΜΫζκυμΝ απσΝ δμΝ υγτθ μΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ ΪζζκυΝ άΝ πθΝ ΪζζπθΝ Μ ζυθΝ ΰδαΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ κυΝ λΰκυέ
2.12.  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ θΪ κξκμΝ έθαδΝ θπ βήΚκδθκπλαιέαΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ
τηία βμΝκπκδα άπκ ΝαπσΝ αΝΜΫζβΝ βμΝ θπ βμήΚκδθκπλαιέαμΝ ιαδ έαμΝαθδεαθσ β αμΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ν
ζσΰκΝ άΝ ζσΰπΝ αθπ ΫλαμΝ ίέαμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ απκελδγ έΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυ,Ν αΝ υπσζκδπαΝ ΜΫζβΝ
υθ ξέακυθΝθαΝφΫλκυθΝ βθΝ υγτθβΝκζκεζάλπ βμΝ βμΝτηία βμΝη Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμέ
2.13.  Ν π λέπ π βΝ ζτ βμ,Ν π υξ υ βμ,Ν άΝ γΫ βμΝ Ν εαγ υμΝ αθαΰεα δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ άΝ δ δεάμΝ
εεαγΪλδ βμΝ κυΝ θα σξκυ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΣαη έκυ κΝ θΪ κξκμΝεβλτ
αδΝυπκξλ π δεΪΝΫεπ π κμΝ
απσΝ β τηία βΝ εαδΝ εα απέπ κυθΝ υπΫλΝ κυΝ βΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ ,Ν βΝ Ν τηία βΝ
ζτ αδΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝ πΫζ υ βμΝ πθΝαθπ ΫλπΝΰ ΰκθσ πθέ
2.14.  Ν π λέπ π βΝ ζτ βμ,Ν π υξ υ βμ,Ν άΝ γΫ βμΝ Ν εαγ υμΝ αθαΰεα δεάμΝ δαξ έλδ βμΝ άΝ δ δεάμΝ
εεαγΪλδ βμΝ θσμΝ εΝ πθΝη ζυθΝ βμΝΫθπ βμΝπκυΝαπαλ έακυθΝ κθΝ θΪ κξκ,ΝβΝτηία βΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝ
υφέ α αδΝ εαδΝ κδΝ απκλλΫκυ μΝ απσΝ βΝ τηία βΝ υπκξλ υ δμΝ ίαλτθκυθΝ αΝ θαπκη έθαθ αΝ ηΫζβΝ κυΝ
θα σξκυ,Ν ησθκΝ φσ κθΝ αυ ΪΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ δμΝ επζβλυ κυθέΝ Ν ελέ βΝ ΰδαΝ βΝ υθα σ β αΝ
επζάλπ βμΝάΝηβΝ πθΝσλπθΝ βμΝτηία βμΝ θαπσε δ αδΝ βΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ κυΝαληκ έκυΝκλΰΪθκυΝ
κυΝ Σαη έκυέΝ  Ν αθ έγ βΝ π λέπ π β,Ν κΝ Σαη έκ τθα αδΝ θαΝ εα αΰΰ έζ δΝ βΝ τηία βέΝ πέ βμΝ Ν
π λέπ π βΝ υΰξυθ υ βμ,Ν ιαΰκλΪμ,Ν η αίέία βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ εζπέΝ εΪπκδκυΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ πκυΝ
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απαλ έακυθΝ κθΝ θΪ κξκ,Ν βΝ υθΫξδ βΝ άΝ σξδΝ βμΝ τηία βμΝ θαπσε δ αδΝ
Σαη έκυ.

βΝ δαελδ δεάΝ υξΫλ δαΝ κυ

2.15. ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ ζαηίΪθ δΝ εΪγ Ν πλσ φκλκΝ ηΫ λκΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ πλκ α έαμΝ ΰδαΝ βθΝ
απκ λκπάΝ αβηδυθΝ άΝ φγκλυθΝ εαδΝ έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αβηέαΝ άΝ ίζΪίβΝ πλκ υππθ,Ν πλαΰηΪ πθΝ άΝ
ΰεα α Ϊ πθΝ βμΝ θαγΫ κυ αμΝ λξάμ,Ν κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝάΝ λέ πθΝεαδΝΰδαΝ βθΝαπκεα Ϊ α βΝεΪγ Ν
Ϋ κδαμΝ ίζΪίβμΝ άΝ αβηέαμΝ πκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ πλκι θβγ έΝ εα ΪΝ άΝ π’Ν υεαδλέαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ
τηία βμ,Ν φ’Νσ κθΝκφ έζ αδΝ ΝπλΪιβΝάΝπαλΪζ δοβΝαυ κτΝεαδΝ πθΝφυζΪεπθΝ κυέΝ
2.16. ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ βλ έΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ α φΪζ δαΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ
κυΝεαδΝ έθαδΝαπκεζ δ δεσμΝεαδΝησθκμΝυπ τγυθκμΝΰδαΝεΪγ Να τξβηαΝπκυΝ υξσθΝ υηί έΝ κΝπλκ ππδεσΝ
κυέΝ ΣκΝ Σαη έκ θΝ Ϋξ δΝ εαηέαΝ υγτθβΝ ΰδαΝ κδα άπκ Ν αιέπ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ κδκυ άπκ Ν υπαζζάζκυΝ κυΝ
θα σξκυΝ εαδΝ βΝ υπκξλΫπ άΝ βμ,Ν ιαθ ζ έ αδΝ πζάλπμΝ η Ν βθΝ εα αίκζάΝ βμΝ εΪγ Ν ηάθαΝ αηκδίάμΝ κυΝ
θα σξκυέΝ
2.17. ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ εα ΪΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ τηία βμΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ εα Ϊ α βΝ πλκ ππδεκτΝ
πκυΝ γαΝ αθαζΪί δΝ βΝ φτζαιβΝ κυΝ ε δλέκυΝ εαδΝ θαΝ πζβλκφκλ έΝ ΰδα εΪγ Ν αζζαΰάΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ γαΝ
ΰέθ αδ,Νη Ν ξ δεάΝ πδ κζάΝ κυέΝ πέ βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ εκηέ δΝεα Ϊ α βΝπλκ ππδεκτΝγ πλβηΫθβΝ
απσΝ βθΝ πδγ υλβ βΝ λΰα έαμ,Ν εα Ϊ α βΝ ηδ γκ κ έαμΝ ΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ
θαζυ δεάΝΠ λδκ δεάΝ άζπ βΝπκυΝυπκίΪζζ δΝ κΝΙΚ έΝ
2.18. ΟΝηδ γσμ,Ν αΝ πδ σηα αΝα έαμ,Ν υλαΝΧλδ κυΰΫθθπθΝεαδΝΠΪ ξα,ΝκδΝ λΰκ κ δεΫμΝ δ φκλΫμΝ κυΝΙΚ ,Ν πθΝ
πδεκυλδευθΝΣαη έπθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ δ φκλΪΝπκυΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν κΝΫλΰκ,ΝίαλτθκυθΝ κθΝ θΪ κξκ
2.19. ΟΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ α φαζέ δΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ η Ν δεΫμΝ βμΝ απΪθ μΝ ΰδαΝ εΪγ Ν έ κυμΝ
α τξβηαέΝΣκΝΣαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθΝαπαζζΪ
αδΝαπσΝεΪγ Ν υγτθβΝεαδΝυπκξλΫπ βΝΰδαΝ
απκαβηέπ βΝ απσΝ υξσθΝ α τξβηαΝ άΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αδ έα,Ν σ κΝ εα ΪΝ βΝ η αφκλΪΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ
αθα σξκυ,Νσ κΝεαδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ πθΝυπβλ δυθΝφτζαιβμΝ πθΝε δλέπθέΝ
2.20. ΟΝ θΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝξλβ δηκπκδ έΝπλκ ππδεσΝαπκ ε σΝαπσΝ κΝΣέΠέΝεαδ αθ έπθ,Ν δ δε υηΫθκ,Ν
υΰδΫμ,ΝΪλδ κΝ κΝ έ κμΝ κυ,ΝΪοκΰκΝαπσΝπζ υλΪμΝ λΰα δεσ β αμΝ υθΫπ δαμ,ΝάγκυμΝεαδΝ υηπ λδφκλΪμέΝ
2.21. ΟΝ θΪ κξκμΝκφ έζ δΝθαΝαθ δεαγδ ΪΝαηΫ πμΝεαδΝξπλέμΝαθ δλλά δμΝεΪγ ΝηΫζκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυ,Ν κΝ
κπκέκΝγαΝελδγ έΝαεα ΪζζβζκΝ(ΰδαΝαθΪληκ βΝ υηπ λδφκλΪΝάΝΰδαΝκπκδα άπκ Νζσΰκ),ΝησζδμΝ δ κπκδβγ έΝ
ξ δεΪΝεαδΝ ΰΰλΪφπμΝαπσΝ βθΝ δ τγυθ βΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθέΝ
2.22. Κα ΪΝ βθΝ βηΫλαΝ αθΪζβοβμΝ βμΝ λΰα έαμ,Ν κΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ ΰθπ κπκδά δΝ δμΝ ήθ δμΝ
ΟδεκθκηδεκτΝ εαδΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝ ΣέΠέΝ εαδΝ αθ έπθ,Ν αΝ κθκηα πυθυηαΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ – πκυΝ γαΝ
απα ξκζκτθ αδΝ αΝ ε έλδα,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ εΪγ Ν η αίκζάΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτ. Ν θαγΫ κυ αΝ
αλξάΝ θΝγαΝ πδ λΫπ δΝ ΝεαθΫθαΝ λΰααση θκΝ κυΝ θα σξκυΝθαΝ λΰΪα αδΝαθΝ θΝαπκ δεθτ αδΝσ δΝ έθαδΝ
α φαζδ ηΫθκμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝυπκξλ υθ δΝ κθΝ θΪ κξκΝθαΝπλκ εκηέα δΝ αΝ ξ δεΪΝ πέ βηαΝΫΰΰλαφαέΝΟΝ
θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ παλΫξ δΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ δμΝ θσηδη μΝ Ϊ δ μ,Ν αθαπατ δμΝ (λ πσ)Ν εαδΝ θαΝ
εαζτπ δΝ αΝε θΪΝαπσΝα γΫθ δ μΝάΝα δεαδκζσΰβ μΝαπκυ έ μέ
ΡΘΡΟΝγ
ΤΠΟΧΡ Ω ΙΝΣ Μ ΙΟΤ
3.1.1

ΣκΝΣαη έκ αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ παλα υ δΝ κθΝ θΪ κξκΝ κΝ δαγΫ δηκ πζβλκφκλδαεσΝ υζδεσΝ πκυΝ δαγΫ δΝ
εαδΝγ πλ έΝξλά δηκΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ λΰκυέ

3.2

ΣκΝ Σαη έκ υπκξλ κτ αδΝ πέ βμΝ θαΝ απαθ ά δΝ ΰΰλΪφπμΝ άΝ ηΫ πΝ βζ ε λκθδεκτΝ αξυ λκη έκυ,Ν αΝ
εκδθκπκδκτη θαΝ λπ άηα αΝ κυΝ θα σξκυ,Ν πκυΝ αφκλκτθΝ δμΝ θΫλΰ δ μ,Ν δμΝ κπκέ μΝ γαΝ πλκί έΝ κΝ
θΪ κξκμ.
ΡΘΡΟΝζ
Ι ΡΚ Ι ΝΤΜ
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4.2. ΣκΝΫλΰκΝ κυΝ θα σξκυΝγαΝπαλαεκζκυγ έ αδΝεαγ΄ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμ απσΝ βθΝαλησ δαΝ πδ λκπάΝ
Παλαζαίάμ Τπβλ δυθ .
4.3. Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝυζκπκέβ βμΝ κυΝΫλΰκυΝκΝ θΪ κξκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ υηηκλφυθ αδΝη Ν δμΝυπκ έι δμΝ βμΝ
πδ λκπάμ,Ν κΝΫλΰκΝ βμΝκπκέαμΝ έθαδμ
i.

ΝπαλκξάΝεα υγτθ πθΝ κθΝ θΪ κξκέ

ii.
παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ βμΝ πκλ έαμΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ απσΝ κθΝ θΪ κξκ,Ν βΝ δα τππ βΝ
παλα βλά πθΝεαδΝ δκλγυ πθέ
4.4.
Ν πδ λκπά,Ν φσ κθΝ δαπδ υ δμΝ 1κθ)Ν βθΝ ηπλσγ ηβΝ παλΪ κ βΝ εαδΝ βκθ)Ν βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθ
υπβλ δυθ εαδΝ αφκτΝ ζΫΰι δΝ εαδΝ αθαφΫλ δΝ λβ ΪΝ δμΝ ε ζ γ έ μΝ λΰα έ μ,Ν βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ υξυθΝ
δκλγυ πθΝ άΝ υηπζβλυ πθΝ πκυΝ απαδ άγβεαθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊλ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ δαπδ υγβεαθΝ εα ΪΝ βθΝ
παλαζαίάΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν υθ Ϊ
δΝ πλπ σεκζζκΝ κλδ δεάμΝ παλαζαίάμ,Ν δμΝ λδπζκτθΝ εαδΝ κΝ δαίδίΪα δΝ δμΝ δπζκτθΝ
βθΝ δ τγυθ βΝ εέθβ βμΝ εαδΝ Κδθβ άμΝ Π λδκυ έαμ,Ν βμΝ δ τγυθ βμΝ βΝ ΟδεκθκηδευθΝ Τπβλ δυθΝ κυΝ ΣέΠΝ εαδΝ
αθ έπθέ
ΡΘΡΟΝη
ΣΙΜ Μ -ΣΡΟΠΟΝΠΛ ΡΩΜ 
ΣκΝ υηία δεσΝ ΣέηβηαΝ (εαζκτη θκΝ φ ιάμΝ “Σέηβηα”)Ν ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ λΰκυΝ απσΝ κθΝ θΪ κξκ,Ν
κλέα αδΝ κΝ πκ σΝ πθΝ …………………έΝ (……………έέ€),Ν ηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ ΦέΠέ έ,Ν Ν κΝ κπκέκμΝ
αθΫλξ αδΝ κΝ πκ σΝ ……………έΝ (…………………Ν €),Ν ά κδΝ υθκζδεάμΝ αιέαμ ………………έΝ ……………έΝ
(…………έέΝ€).
εα αίκζάΝ κυΝ Σδηάηα κμΝ απσΝ κΝ Σαη έκ
κθΝ θΪ κξκΝ γαΝ ΰέθ δΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ πδ υ πθΝ κυΝΝ
Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ισ πθΝ κυΝ Σαη έκυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1θ,Ν η Κ Ν ίκλβ: « φΪζδ λαΝ εαδΝ φτζαε λαΝ
αεδθά πθ,Ν η αφκλδευθΝ ηΫ πθ,Ν ηβξαθδεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν πέπζπθ,Ν ξλ κΰλΪφπθ,Ν θ ξτλπθΝ »Ν (CPV:79713000η,Τπβλ έ μΝΦτζαιβμ)έ
ΝπζβλπηάΝ κυΝ θα σξκυ γαΝΰέθ αδΝαθΪΝηάθαΝη Ν βθΝυπκίκζάΝ κυΝ θα σξκυΝ βΝ ήθ βΝ εέθβ βμΝεαδΝΚδθβ άμΝ
Π λδκυ έαμΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ,Ν πθΝπαλαεΪ πΝ δεαδκζκΰβ δευθμΝ
1έΝΣδηκζσΰδκέΝ
2. θ έΰλαφκΝ θαζυ δεάμΝΠ λδκ δεάμΝ άζπ βμΝ( Π )έΝ
3. ίαέπ βΝα φαζδ δεάμΝ θβη λσ β αμΝ λΰαακηΫθπθΝ– λΰκ κ υθέΝ
4. ίαέπ βΝφκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμέΝ
5. Κα Ϊ α βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπκυΝαπα ξκζ έΝ βθΝαθαγΫ κυ αΝαλξάΝ
6. θ έΰλαφκΝηδ γκζκΰδεάμΝεα Ϊ α βμΝαπα ξκζκτη θκυΝπλκ ππδεκτέΝ
7. Τπ τγυθβΝ άζπ βΝσ δΝΫξ δΝπζβλυ δΝσζκυμΝ κυμΝηδ γκτμΝεαδΝ πδ σηα αΝεέζέπΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝηΫξλδΝεαδΝ
κθΝηάθαΝ βμΝπζβλπηάμΝ κυΝ θα σξκυέΝ
8έΝ ΰΰλαφκΝσπκυΝγαΝεα αΰλΪφ αδΝκΝαλδγησμΝΣλαπ αδεκτΝζκΰαλδα ηκτΝεα ΪΝΙ Ν,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝΚα Ϊ βηαΝ βμΝ
ΣλΪπ ααμΝ κθΝκπκέκΝ βλ έ αδΝεαδΝ κθΝκπκέκΝγαΝεα α έγ αδΝ κΝηβθδαέκΝ υηία δεσΝ έηβηαέ
πέ βμΝγαΝπλκ εκηέα αδΝεαδΝί ίαέπ βΝ βμΝαλησ δαμΝ πδ λκπάμΝπαλαζαίάμΝ κυΝΫλΰκυΝσ δΝκΝ θΪ κξκμΝ ε Ϋζ Ν
εαζυμΝ κΝΫλΰκΝ βμΝφτζαιβμΝΰδαΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΰδαΝ κΝκπκέκΝαβ έ αδΝβΝπζβλπηάέΝ
ΝπζβλπηάΝ βμΝαιέαμΝ κυΝ υπσΝαθΪγ βΝ λΰκυΝγαΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ Ν υλυΝη Ν βθΝπλκ εσηδ βΝ πθΝθκηέηπθΝ
παλα α δευθΝ εαδΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ πζβλπηάμ,Ν
εαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκυΝ δεαδκζκΰβ δεκτΝπκυΝ υξσθΝάγ ζ Ναβ βγ έΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝυπβλ έ μΝπκυΝ δ θ λΰκτθΝ κθΝ
Ϋζ ΰξκΝεαδΝ βθΝπζβλπηά,ΝεαδΝ ΝξλσθκΝπλκ δκλδαση θκΝαπσ βθΝαθαΰεαέαΝ δκδεβ δεάΝ δα δεα έαΝΰδαΝΫε κ βΝ πθΝ
ξ δευθΝ ξλβηα δευθΝ θ αζηΪ πθέΝ ΩμΝ πλκμΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ πζβλπηάμΝ εαδΝ ζκδπΪΝ κδξ έαΝ δ ξτκυθΝ αΝ σ αΝ
αθαφΫλκθ αδΝ κΝΪλγλκΝγηΝ κυΝΚΠ Ν(Πέ έΝ11κήίι),ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝκδε έαΝαπσφα βΝ κυΝΤπέΝΟδεκθκηδευθΝΦ ΚΝ
431ή ήιέηέλκέ
ΟΝ θΪ κξκμΝ πδίαλτθ αδμ
αέΝη Νελα ά δμΝ πέ βμΝεαγαλάμΝαιέαμΝ(ξπλέμΝΦέΠέ έ)μ
η Ν παλαελΪ β βΝ φσλκυΝ δ κ άηα κμΝ κΣΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ (ΆλγλκΝ ηηΝ παλέΝ 1Ν
1η1ή ήλζ)έ

έΝ

Ν ΝέΝ ββγκήλζ,Ν Φ ΚΝ

ίέΝη ΝεΪγ ΝΪζζβΝθσηδηβΝα φαζδ δεάΝ δ φκλΪΝεαδΝελΪ β βΝυπΫλΝθκηδευθΝπλκ υππθΝάΝΪζζπθΝκλΰαθδ ηυθΝβΝκπκέαΝ
εα ΪΝθσηκΝίαλτθ δΝ κθΝαθΪ κξκέΝ
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ΰέΝ η Ν ελΪ β βΝ τοκυμΝ ί,1ίΣΝ βΝ κπκέαΝ υπκζκΰέα αδΝ πέΝ βμΝ αιέαμ,Ν ε σμΝ ΦΠ ,Ν βμΝ αλξδεάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν
υηπζβλπηα δεάμΝ τηία βμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλέγΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέζί1γή1η-9-βί11( ΄βίζ),Ν
«… ΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝ βμΝ θδαέαμΝ θ ιΪλ β βμΝΝ λξάμΝ βηκ έπθΝυηίΪ πθ»,Ν δμΝ
υηίΪ δμΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κθΝπαλσθ αΝθσηκΝεαδΝ υθΪπ κθ αδΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυ
 βθΝαθπ ΫλπΝαηκδίάΝπ λδζαηίΪθ αδΝεΪγ Ν απΪθβΝ κυΝαθα σξκυΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ κυΝΫλΰκυέ
Μ Ν απσφα βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ εαδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ αλησ δαμΝ πδ λκπάμ,Ν δαεσπ αδΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ
κυΝΫλΰκυΝεαδΝεα αΰΰΫζζ αδΝβΝ τηία βΝ φσ κθΝκΝ θΪ κξκμΝυπαδ έπμΝ θΝπαλΫξ δΝ δμΝυπβλ έ μΝ τηφπθαΝη Ν βΝ
τηία βΝαθΪγ βμέΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝεάλυιβμΝ κυΝαθα σξκυΝ επ υ κυΝεαδΝ δμΝ πδίαζζση θ μΝ Ναυ σθΝευλυ δμ,Ν
ΫξκυθΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝγζΝ κυΝΠέ έΝ11κήίιέΝ
ΡΘΡΟΝθ
ΓΓΤ  ΝΚ Λ Ν ΚΣ Λ  
ΓδαΝ βθΝ εαζάΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ σλπθΝ βμΝ παλκτ αμΝ τηία βμ, κΝ θΪ κξκμΝ εα Ϋγ Ν κΝ υπ’αλέΝ ……έέΰλαηηΪ δκΝ
τ α βμΝ ΰΰυκ κ δεάμΝ παλαεα αγάεβμΝ άΝ βθΝ υπ’Ν αλέΝ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέΝ ΰΰυβ δεάΝ πδ κζάΝ εαζάμΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ
ΣλΪπ ααμΝ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ,Ν αιέαμΝ έέέέέέέέέέέέέέέέέέέ,Ν πκυΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ κΝ 5ΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ υηία δεάμΝ αιέαμ,Ν ξπλέμΝ
ΦέΠέ ,Ν δΪλε δαμΝ θθΫαΝηβθυθέΝ Ναθπ ΫλπΝ ΰΰτβ βΝ πΫξ δΝγΫ βΝπκδθδεάμΝλά λαμΝεαδΝγαΝ πδ λαφ έΝη Ν θ κζάΝ
κυΝ λΰκ σ βΝπλκμΝ κΝέ λυηαΝπκυΝ βθΝ ιΫ π ,Ν Ν τζκΰκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝη ΪΝ βθΝκλδ δεάΝπαλαζαίάΝ κυΝ
λΰκυΝεαδΝ βθΝ εεαγΪλδ βΝ πθΝ υξσθΝαπαδ ά πθΝεαδΝ πθΝ τκΝ(β)Νη λυθΝ βμΝπαλκτ αμέ
ΡΘΡΟΝι
ΣΡΟΠΟΠΟΙ  ΝΟΡΩΝΝΣ ΝΤΜ

 

Ντηία βΝηπκλ έΝθαΝ λκπκπκδβγ έΝ ΪθΝσζαΝ αΝ υηίαζζση θαΝηΫλβΝ υηφπθά κυθΝπλκμΝ κτ κΝ ΰΰλΪφπμ,Νη ΪΝ
απσΝΰθπηκ σ β βΝ κυΝαληκ έκυΝκλΰΪθκυ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝβζΝ κυΝΠέ έΝ11κήίιέ
ΡΘΡΟΝκ
Κ Σ ΓΓ ΛΙ ή ΤΘΤΝ
8.1.ΣκΝΣαη έκ τθα αδ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝΠαλαζαίάμΝ πθΝΤπβλ δυθΝθα εα αΰΰ έζ δΝ ΰΰλΪφπμΝ
εαγ’Ν κδκθ άπκ Ν ξλσθκΝ βθΝ παλκτ αΝ τηία βέΝ ΓδαΝ αΝ γΫηα αΝ εάλυιβμΝ κυΝ αθα σξκυΝ Ϋεπ π κυΝ εαδΝ δμΝ
πδίαζζση θ μΝ Ναυ σθΝευλυ δμΝΫξκυθΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝγζΝ κυΝΠέ έΝ11κήβίίιέ
κέβέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ κΝΣαη έκ η Ναπσφα βΝ κυΝαληκ έκυΝκλΰΪθκυ τθα αδΝθαΝαθαγΫ δΝ κθΝ πση θκΝεα ΪΝ
δλΪΝ εα Ϊ αιβμΝ υπκοάφδκΝ αθΪ κξκΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ αυ κτ,Ν σππμΝ π λδΰλΪφ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ
παλκτ αμΝ τηία βμ,ΝβΝ Ν υξσθΝ πδπζΫκθΝ δαφκλΪΝ βμΝ υθκζδεάμΝαιέαμΝ βμΝ ε Ϋζ βμΝ κυΝΫλΰκυΝεα αζκΰέα αδΝ
ΝίΪλκμΝ κυΝυπσξλ κυΝ θα σξκυέ
8.3 ΣκΝΣαη έκΝ θΝγαΝγ πλβγ έΝυπ τγυθκΝΰδαΝκπκδ άπκ Ναβηέ μΝάΝ δαφυΰσθ αΝεΫλ βΝυπκ έΝκΝ θΪ κξκμΝαπσΝ
βθΝεα αΰΰ ζέαΝ βμΝτηία βμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝαθαφ λση θαΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝ
κέζΝ Ν Ν ΫΰΰλαφβΝ εα αΰΰ ζέαΝ βμΝ τηία βμΝ θΝ πβλ Ϊα δΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ η λυθΝ πκυΝ
πλκςπάλξαθΝ βμΝεα αΰΰ ζέαμΝεαδΝ θΝαπαζζΪ δΝ κθΝ θΪ κξκΝαπσΝ υγτθ μΝεαδΝυπκξλ υ δμΝπκυΝαπκλλΫκυθΝαπσΝ
βΝ τηία βΝ άΝ κΝ ΝσηκΝ Ν ξΫ βΝ η Ν υηία δεΫμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ε ζ
έΝ πλδθΝ βθΝ ΫΰΰλαφβΝ εα αΰΰ ζέα,Ν
κτ Ν κ Σαη έκ απσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝεα αίκζάμΝ βμΝαιέαμΝ κυΝ ηάηα κμΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝπαλα σγβε
κέηΝ Νπ λέπ π βΝαπκ

δΰηΫθβμΝαβηέαμΝ κυΝΣαη έκυ δ ξτκυθΝ αΝ κυΝθσηκυΝκλδαση θαέ
ΡΘΡΟΝλ
ΠΟΙΝΙΚ ΝΡ ΣΡ -Κ ΡΤΞ Ν Ν

ΟΧΟΤΝ ΚΠΣΩΣΟΤ

9.1.  Νπ λδπ υ δμΝηβΝπαλκξάμΝυπβλ έαμΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫ πΝεαδΝηδαμΝβηΫλαμ,Νεα απέπ δΝαπκεζ δ δεΪΝ
υπΫλΝ βμΝαθαγΫ κυ αμΝαλξάμΝεαδΝ ΝίΪλκμΝ κυΝαθα σξκυΝπκδθδεάΝλά λαΝέ βΝη Ν κΝηΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ υηία δεκτΝ
δηάηα κμέ
9.2.  Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝηβΝπαλκξάΝυπβλ έαμΝφτζαιβμΝ υθ ξδ
αθαγΫ κυ αΝαλξάΝηπκλ έΝθαΝεβλτι δΝΫεπ π κΝ κθ αθΪ κξκ
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έΝΰδαΝ δΪ βηαΝπΫλαθΝ πθΝ λδυθΝ(γ)Νβη λυθ,ΝβΝ

λέγέΝ ΟδΝ ξλσθκδΝ υπκζκΰέακθ αδΝ Ν βη λκζκΰδαεΫμΝ βηΫλ μ,Ν αΝ πκ ΪΝ σππμΝ πλκίζΫπκθ αδΝ
υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝΦΠ )ΝεαδΝκδΝπλκγ ηέ μΝξπλέμΝη αγΫ δμέ

βΝ τηία βΝ (ηβΝ

λέζέΝΟδΝπκδθδεΫμΝλά λ μΝγαΝπαλαελα κτθ αδΝαπσΝ βθΝ πση θβΝπζβλπηάΝ κυΝ θα σξκυΝάΝγαΝεα αίΪζζκθ αδΝ απσΝ
κθΝέ δκΝάΝγαΝεα απέπ κυθΝαπσΝ βθΝ ΰΰτβ βΝΚαζάμΝ ε Ϋζ βμέ
λέηέΝ  Ν π λέπ π βΝ πΫε α βμΝ κυΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ βμΝ τηία βμ,Ν κδΝ πκδθδεΫμΝ λά λ μΝ γαΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ
υπκζκΰέακθ αδΝ ίΪ δΝ κυΝ αλξδεκτΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμΝ βμΝ τηία βμέΝ  Ν π λέπ π βΝ θπ βμ κδΝ πμΝ αθπ ΫλπΝ
πκδθδεΫμΝλά λ μΝ πδίΪζζκθ αδΝ αΝηΫζβΝ βμΝ θπ βμ,Ν αΝκπκέαΝ υηφπθ έ αδΝθαΝ υγτθκθ αδΝαζζβζ ΰΰτπμΝεαδΝ δμΝ
κζσεζβλκθέΝΟδΝπμΝΪθπΝπκδθδεΫμΝλά λ μΝ πδίΪζζκθ αδΝ ΝσζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ θπ βμέΝ
λέθέΝ κθΝαθΪ κξκΝπκυΝεβλτ
αδΝΫεπ π κμΝαπσΝ βθΝαθΪγ β, ηπκλ έΝθαΝ πδίΪζζκθ αδ,Ν ε σμΝ βμΝεα Ϊπ π βμΝ
βμΝ ΰΰυβ δεάμΝ πδ κζάμΝ εαδΝ κδΝ ευλυ δμΝ πκυΝ π λδΰλΪφβεαθΝ βθΝ πσφα βΝ δαεάλυιβμΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτ,Ν
αγλκδ δεΪΝάΝ δαα υε δεΪ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΣαη έκυ τ λαΝαπσΝΰθπηκ σ β βΝ κυΝαληκ έκυΝκλΰΪθκυ,Ν κΝκπκέκΝ
υπκξλ π δεΪΝεαζ έΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝπλκμΝπαλκξάΝ ιβΰά πθΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝβίΝ κυΝδ ξτκθ κμΝυθ Ϊΰηα κμέ
ΡΘΡΟΝ1ί
Χ ΜΤΘ Ι
1ίέ1Ν Ν Καγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ δ ξτκμΝ βμΝ τηία βμΝ αζζΪΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ αυ άμΝ κΝ θΪ κξκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ
βλά δΝ ηπδ υ δεΪΝ εαδΝ θαΝ ηβΝ ΰθπ κπκδά δΝ Ν λέ κυμΝ κπκδα άπκ Ν ΫΰΰλαφαΝ άΝ πζβλκφκλέ μΝ πκυΝ γαΝ
π λδΫζγκυθΝ Νΰθυ βΝ κυΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝυπβλ δυθΝεαδΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝυπκξλ υ υθΝ κυΝξπλέμΝ βθΝ
πλκβΰκτη θβΝ υΰεα Ϊγ βΝ κυΝΣαη έκυ.
10.2 ΟΝ θΪ κξκμΝ Ν τθα αδΝ θαΝ πλκίαέθ δΝ
πλκβΰκτη θβΝ υθαέθ βΝ κυ Σαη έκυ

Ν βησ δ μΝ βζυ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν δμ Τπβλ έ μΝ ξπλέμΝ βθΝ

10.3 Κα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ βμ,Ν κΝ Σαη έκ εαδΝ σζαΝ αΝ ικυ δκ κ βηΫθαΝ απ’Ν αυ άθΝ πλσ ππαΝ
κφ έζκυθΝθαΝηβθΝαθαεκδθυθκυθΝ ΝεαθΫθα,ΝπαλΪΝησθκΝ αΝπλσ ππαΝπκυΝ δεαδκτθ αδΝθαΝΰθπλέακυθ,Νπζβλκφκλέ μΝ
πκυΝ π λδάζγαθΝ ΥΝ αυ κτμΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ εαδΝ η Ν βθΝ υεαδλέαΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ λΰκυΝ εαδΝ αφκλκτθΝ Ν
ξθδεΪΝάΝ ηπκλδεΪΝαβ άηα αΝ κυΝΣαη έκυΝάΝη γσ κυμΝυζκπκέβ βμΝΝ κυΝ λΰκυέ
ΡΘΡΟΝ11
ΚΧΩΡ 
ΚαθΫθαΝηΫλκμΝ Ν δεαδκτ αδΝθαΝ εξπλά δΝάΝθαΝη αίδίΪ δΝ βθΝπαλκτ αΝ τηία βΝάΝηΫλκμΝ βμΝάΝκπκδκ άπκ Ν
δεαέπηαΝάΝυπκξλΫπ βΝαπκλλΫ δΝαπσΝαυ άΝξπλέμΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝΫΰΰλαφβΝ υθαέθ βΝ κυΝΪζζκυέΝ
ΡΘΡΟΝ1βΝ
ΝΩΣ Ρ Ν Ι
ΚαθΫθαμΝ απσΝ κυμΝ υηίαζζση θκυμΝ θΝ υγτθ αδΝ ΰδαΝ παλΪζ δοβΝ επζάλπ βμΝ πθΝ υηία δευθΝ υπκξλ υ υθΝ
κυ,ΝαθΝβΝπαλΪζ δοβΝαυ άΝ έθαδΝ υθΫπ δαΝαθπ ΫλαμΝίέαμ,ΝσππμΝαυ άΝκλέα αδΝ κΝΪλγλκΝγιΝ κυΝΠέ έ11κήβίίιέ

ΡΘΡΟΝ1γ
ΓΙ ΝΣ ΝΘ Μ Σ ΝΠΟΤΝ

ΝΝΡΤΘΜΙ ΟΝΣ ΙΝΜ ΝΣ ΝΝΠ ΡΟΤ ,Ν ΧΟΤΝΝ Φ ΡΜΟΓ μ

 ΟδΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝπλκηβγ δυθΝ κυΝ βηκ έκυ
 ΝυπέΝαλδγηέΝγβιίήβ1-3-2016 δαεάλυιβ Πλσξ δλκυ δαΰπθδ ηκτ
 Νη ΝαλδγηέΝπλπ έΝ…………………………έ πσφα βΝΚα αετλπ βμ
 Ν Σ ξθδεάΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ Πλκ φκλΪΝ κυΝ
πλκαθαφ λση θ μΝαπoφΪ δμέΝ

θα σξκυ,Ν σπκυΝ αυ άΝ
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θΝ Ϋλξ αδΝ

Ν αθ έγ βΝ η Ν δμΝ

ΡΘΡΟΝ1ζ
ΠΙΛΤ Ν Ι ΦΟΡΩΝ
Οπκδα άπκ Ν δαφκλΪΝ η αιτΝ πθ η λυθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ ληβθ έαΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ βμΝ παλκτ αμΝ τηία βμΝ
πδζτ αδΝαπσΝ αΝαλησ δαΝ δεα άλδαΝ πθΝ γβθυθέ
Ν τηία βΝ αυ άΝ υθ Ϊξγβε Ν Ν τκΝ (β)Ν σηκδαΝ αθ έ υπαΝ εαδΝ αφκτΝ δαίΪ βε Ν εαδΝ ί ίαδυγβε ,Ν υπκΰλΪφ βε Ν
θσηδηαΝαπσΝ κυμΝ υηίαζζση θκυμέ
πσΝ αΝ τκ (β)Ν σηκδαΝ αθ έ υπαΝ βμΝ τηία βμΝ αυ άμΝ κΝ ΫθαΝ εα α Ϋγβε Ν βΝ δ τγυθ βΝ εέθβ βμΝ εαδΝ Κδθβ άμΝ
Π λδκυ έαμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθΝ κυΝΣέΠέΝεαδΝ αθ έπθ,Ν κΝ τ λκΝΫζαί ΝκΝ θΪ κξκμέ

ΟΙΝΤΜ

ΛΛΟΜ ΝΟΙ

ΓΙ ΝΣΟ Σ Μ ΙΟ

ΓΙ ΝΣΟΝΝ Ν

…………………………………

ΟΧΟ

…………………………έ
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