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ΘΘέέκκαα::  ««ΜΜέέηηξξαα  ξξύύζζκκηηζζεεοο  ηηεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ζζεε  ηηκκήήκκααηηαα  ννδδώώλλ  θθααηη  ννδδννύύοο  ηηννππ  ΝΝννκκννύύ  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  

ηηνν  άάββββααηηνν  ((2200--1111--22002211))  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηέέιιεεζζεεοο  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίααοο,,  ππιιααίίζζηηαα  1155ννππ  

ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΜΜααξξααζζσσλλίίννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ““ΜΜΔΔΓΓΑΑ  ΑΑΛΛΔΔΞΞΑΑΝΝΓΓΡΡΟΟ””»»..  

11..  ΈΈρρννλληηααοο  ππππόόςςεε::  

ii..  ΣΣηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  5522  ηηννππ  ΝΝ..22669966//11999999  ««ΠΠεεξξίί  ΚΚππξξώώζζεεσσοο  ηηννππ    ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»,,  όόππσσοο  

ααλληηηηθθααηηααζζηηάάζζεεθθεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  4488  ηηννππ  ΝΝ..44331133//22001144..  

iiii..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξίίζζκκ..  11669911//1155//11004477228855  ααππόό  1122--0066--22001155  έέγγγγξξααθθνν  ηηεεοο  ΓΓ//λλζζεεοο  ΟΟξξγγάάλλσσζζεεοο  θθααηη    

ΝΝννκκηηθθήήοο  ΤΤππννζζηηήήξξηημμεεοο//  ΑΑ..ΔΔ..ΑΑ..  ((ππππ’’  ααξξηηζζ..  11225599//1155//11008866440044  ααππόό  1188--0066--22001155  δδηηααηηααγγήή  ηηννππ  

ΑΑ..ΔΔ..ΑΑ..))..  

iiiiii..  ΣΣαα  ππππ’’  ααξξηηζζ..  5588  ααππόό  2299--0077--22002211,,  111100  ααππόό  2277--0099--22002211  &&  119900  ααππόό  0099--1111--22002211  έέγγγγξξααθθαα  ηηεεοο  

ΟΟξξγγααλλσσηηηηθθήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ηηννππ  1155ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΜΜααξξααζζσσλλίίννππ  δδξξόόκκννππ  ««ΜΜΔΔΓΓΑΑ  

ΑΑΛΛΔΔΞΞΑΑΝΝΓΓΡΡΟΟ»»  θθααηη  ηηννππ  99ννππ  ΝΝππρρηηεεξξηηλλννύύ  ΗΗκκηηκκααξξααζζσσλλίίννππ  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  ζζηηνν  ΝΝννκκόό  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο»»..  

iivv..  ΣΣεελλ  ππππ’’  ααξξηηζζ..  11000033//1155//3322--γγ΄́  ααππόό  1133--1111--22002211  ααλλααθθννξξάά  ηηεεοο  ΤΤππννδδηηεεύύζζππλλζζεεοο  ΣΣξξννρρααίίααοο  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο..  

vv..  ΣΣεελλ  ππππ’’  ααξξηηζζ..  33995511//2211//22336688774488  ααππόό  1133--1111--22002211  ααλλααθθννξξάά  ηηννππ    ΣΣκκήήκκααηηννοο  ΣΣξξννρρααίίααοο  

ΥΥααιιθθεεδδόόλλααοο..  

vvii..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξηηζζ..  2132.15/8803/21  ααππόό  1177--1111--22002211  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΟΟYY  

ΛΛΙΙΜΜΔΔΝΝΑΑΡΡΥΥΔΔΙΙΟΟYY  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  

vviiii..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξηηζζ..  33449900  ααππόό  1166--1111--22002211  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΟΟ....ΔΔ..//ΓΓ--λλζζεε  ΚΚππθθιιννθθννξξίίααοο..  

vviiiiii..  ΣΣνν  ααππόό  1122--1111--22002211  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ  --  ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο..  

iixx..  ΣΣνν  ππππ’’  ααξξηηζζ..  4477114400  ααππόό  1122--1111--22002211  έέγγγγξξααθθνν  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ΚΚννξξδδεειιηηννύύ  --  ΔΔππόόζζκκννππ..  

xx..  ΣΣνν  γγεεγγννλλόόοο  όόηηηη  ααππόό  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηεεοο  ππααξξννύύζζααοο  δδεελλ  ππξξννθθααιιεείίηηααηη  δδααππάάλλεε  ζζεε  ββάάξξννοο  ηηννππ  

ΚΚξξααηηηηθθννύύ  ΠΠξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκννύύ..  

  

  

ΑΔΑ: ΨΨΘΔ46ΜΤΛΒ-79Ξ



22..  ΑΑππννββιιέέππννλληηααοο  ζζηηεελλ  ννκκααιιήή  θθααηη  ααζζθθααιιήή  δδηηεεμμααγγσσγγήή  ηηεεοο  ννδδηηθθήήοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηησσλλ  

ηηξξννρρααίίσσλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ,,  ηηεελλ  ααζζθθάάιιεεηηαα  ηησσλλ  δδξξννκκέέσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννύύ,,    θθααηηάά  ηηεε  

δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηέέιιεεζζεεοο  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίααοο,,  ππιιααίίζζηηαα  1155ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  ΜΜααξξααζζσσλλίίννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ““ΜΜΔΔΓΓΑΑ  

ΑΑΛΛΔΔΞΞΑΑΝΝΓΓΡΡΟΟ””  ζζηηνν  ΝΝννκκόό  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  θθααηη  ηηεεοο  ααθθήήοο  ηηεεοο  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξεεηηννππ  ΦΦιιόόγγααοο  

ΜΜααξξααζζσσλλίίννππ  ––  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίαα  ΠΠέέιιιιαα--ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεε  ηηεελλ  2200//1111//22002211..  

  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  

ΆΆρρθθρροο  11  

              ΑΑΠΠΑΑΓΓΟΟΡΡΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΤΤΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΑΑΗΗ  ΟΟΥΥΗΗΜΜΑΑΣΣΩΩΝΝ  

  

--  ΣΣνν  άάββββααηηνν  ((2200--1111--22002211))  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηέέιιεεζζεεοο  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίααοο,,  ππιιααίίζζηηαα  1155ννππ  ΓΓηηεεζζλλννύύοο  

ΜΜααξξααζζσσλλίίννππ  ΓΓξξόόκκννππ  ““ΜΜΔΔΓΓΑΑ  ΑΑΛΛΔΔΞΞΑΑΝΝΓΓΡΡΟΟ””  ζζηηνν  ΝΝννκκόό  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο  ::    

((11))    ηηννλλ  ΓΓήήκκνν  ΚΚννξξδδεειιηηννύύ  --  ΔΔππόόζζκκννππ  ααππααγγννξξεεύύννππκκεε  ααππόό  ώώξξαα  1144::0000  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  ηηεελλ  

ζζηηάάζζεε  όόιισσλλ  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ,,  ππξξννννδδεεππηηηηθθάά  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηνν  ρρξξννλληηθθόό  ζζεεκκεείίνν  δδηηέέιιεεππζζεεοο  ηησσλλ  

δδξξννκκέέσσλλ,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΑΑλλδδξξέέαα  ΠΠααππααλλδδξξέέννππ,,  ααππόό  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜννλλααζζηηεεξξίίννππ  κκέέρρξξηη  

ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΔΔζζλληηθθήήοο  ΑΑλληηηηζζηηάάζζεεσσοο  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  

ΕΕζζλληηθθήήοο  ΑΑλληηηηζζηηάάζζεεωωοο,,  ααππόό  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΑΑλλδδξξέέαα  ΠΠααππααλλδδξξέέννππ  κκέέρρξξηη  ηηεε  

ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΚΚααηηζζααλληηώώλλεε  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΚΚααηηζζααλληηώώλλεε,,  

ααππόό  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΔΔζζλληηθθήήοο  ΑΑλληηηηζζηηάάζζεεσσοο  κκέέρρξξηη  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  

ΦΦηηιιίίππππννππ  ΦΦιιώώξξννππ  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΦΦηηιιίίππππννππ  ΦΦιιώώξξννππ  ααππόό  ηηεε  

ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΚΚααηηζζααλληηώώλλεε  κκέέρρξξηη  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜεεγγ..  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ  θθααηη  

θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΜΜεεγγάάιιννππ  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ,,  ααππόό  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  

ΦΦιιώώξξννππ  κκέέρρξξηη  ηηoo  ύύςςννοο  ηηεεοο  ΠΠιιααηηεείίααοο  ΔΔππόόζζκκννππ  ((ννδδόόοο  ΔΔππααγγγγεειιηηζζκκννύύ  ηηεεοο  ΘΘεεννηηόόθθννππ  ))  θθααηη  θθααζζ’’  

όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο..  

((22))    ηηννλλ  ΓΓήήκκνν  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ  ––  ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο,,  ααππααγγννξξεεύύννππκκεε  ααππόό  ώώξξαα  1144::3300  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  

ηηεελλ  ζζηηάάζζεε  όόιισσλλ  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ,,  ππξξννννδδεεππηηηηθθάά  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεε  δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  δδξξννκκέέσσλλ,,  ζζηηεελλ  

ννδδόό  ΑΑγγίίααοο  ΠΠααξξααζζθθεεππήήοο,,  ααππόό  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜννλλααζζηηεεξξίίννππ  κκέέρρξξηη  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  

ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΘΘ..ΥΥααηηδδίίθθννππ  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  ΘΘ..ΥΥααηηδδίίθθννππ,,  ααππόό  ηηεελλ  

ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΑΑγγ..ΠΠααξξααζζθθεεππήήοο  κκέέρρξξηη  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό    ΛΛεεσσθθ..  

ΓΓεελλδδξξννππννηηάάκκννππ  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  ααππηηήήοο,,  ζζηηεε  ΛΛεεωωθθ..  ΔΔεελλδδξξννππννηηάάκκννππ,,  ααππόό  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  

ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΘΘ..  ΥΥααηηδδίίθθννππ  κκέέρρξξηη  ηηεελλ  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  2288εεοο    ΟΟθθηησσββξξίίννππ  θθααηη  κκόόλλνν  ζζηηνν  

ξξεεύύκκαα  ππννξξεείίααοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ννδδόό  ΚΚααξξααννιιήή    ΓΓεεκκεεηηξξίίννππ,,  ζζηηεελλ  ννδδόό  2288
εεοο

  ΟΟθθηηωωββξξίίννππ,,  ααππόό  ηηεελλ  

ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεε  ΛΛεεσσθθ..  ΓΓεελλδδξξννππννηηάάκκννππ    κκέέρρξξηη  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜ..  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ  

θθααηη  κκόόλλνν  ζζηηνν  ξξεεύύκκαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ππξξννοο  ααλλααηηννιιηηθθάά,,  ζζηηεελλ  ννδδόό    ΜΜ..  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ,,  ααππόό  ηηεε  ζζππκκββννιιήή  

ηηεεοο  κκεε  ηηεελλ  ννδδόό  2288εεοο  ΟΟθθηησσββξξίίννππ  κκέέρρξξηη  ηηνν  ύύςςννοο  ηηεεοο  ππιιααηηεείίααοο  ΔΔππηηααιιόόθθννππ  θθααηη  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  ππιιάάηηννοο  

ααππηηήήοο..  

ΑΔΑ: ΨΨΘΔ46ΜΤΛΒ-79Ξ



--    ΑΑππόό  ώώξξαα  1144::4455’’  έέσσοο  ππέέξξααοο  ηηεεοο  εεθθδδήήιισσζζεεοο,,  λλαα  ααππααγγννξξεεππηηεείί  εεππίίζζεεοο  εε  θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  εε  ζζηηάάζζεε  

όόιισσλλ  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ππέέξξηημμ  ηηεεοο  ππιιααηηεείίααοο  ΔΔππηηααιιόόθθννππ  θθααηη  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ζζηηηηοο  ζζππκκββννιιέέοο    κκεε  ηηηηοο  

ννδδννύύοο  ΜΜ..  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ,,  ΔΔιι..  ΒΒεελληηδδέέιιννππ  θθααηη  ΓΓ..  ΥΥααιιθθίίδδεε,,  κκεε  εεμμααίίξξεεζζεε  ηηεελλ  ννδδόό  ΜΜ..  ΑΑιιεεμμάάλλδδξξννππ  γγηηαα  

ηηεελλ  ννππννίίαα  ζζαα  ηηζζρρύύζζννππλλ  ννηη  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  ππααξξααγγξξάάθθννππ  ((22))..  

--  ΗΗ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ζζαα  δδηηεεμμάάγγεεηηααηη  ααππόό  ηηννπποο  γγύύξξσσ  δδξξόόκκννπποο..  

((33))  ΔΔππίίζζεεοο  θθααηηάά  ηηεελλ  ίίδδηηαα  σσοο  άάλλσσ  εεκκεεξξννκκεελλίίαα,,  ζζηηννλλ  ΓΓήήκκνν  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  ααππααγγννξξεεύύννππκκεε  ααππόό  

ώώξξαα  1166::0000  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  θθααηη  ηηεελλ  ζζηηάάζζεε  όόιισσλλ  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ,,  ππξξννννδδεεππηηηηθθάά  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  κκεε  ηηεε  

δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  δδξξννκκέέσσλλ  ζζηηεε  ΛΛεεωωθθόόξξνν  ΝΝίίθθεεοο  θθααηη  ζζηηεελλ  ννδδόό  3300
εεοο

  ΟΟθθηηωωββξξίίννππ  θθααζζ’’  όόιινν  ηηνν  κκήήθθννοο  

θθααηη  ππιιάάηηννοο  ααππηηώώλλ..    

ΆΆρρθθρροο  22  

ΟΟηη  δδηηννξξγγααλλσσηηέέοο  ηηεεοο  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίααοο  εείίλλααηη  ππππεεύύζζππλλννηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααζζθθααιιήή  δδηηεεμμααγγσσγγήή  ααππηηήήοο  θθααηη  ζζαα  

ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιάάββννππλλ  όόιιαα  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  κκέέηηξξαα  ζζήήκκααλλζζεεοο  θθααηη  ππξξννθθύύιιααμμεεοο  θθααηηάά  κκήήθθννοο  ηηεεοο  

δδηηααδδξξννκκήήοο  ααππηηήήοο,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  ΤΤππννδδηηεεύύζζππλλζζεε  ΣΣξξννρρααίίααοο  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  ηηννππννζζεεηηώώλληηααοο  

θθώώλλννπποο,,  θθηηγγθθιιηηδδώώκκααηηαα  θθιιππ..  ππξξννοο  ααππννθθππγγήή  ηηξξννρρααίίσσλλ  ααηηππρρεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ηηεελλ  έέγγθθααηηξξεε  εελλεεκκέέξξσσζζεε  

ηησσλλ  ννδδεεγγώώλλ,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππξξννββιιεεππόόκκεελλεεοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ,,  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ζζηηαα  ζζεεκκεείίαα  

εεθθηηξξννππήήοο  ηηεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο..  

ΆΆρρθθρροο  33  

  ΑΑππόό  ηηηηοο  ππααξξααππάάλλσσ  ααππααγγννξξεεύύζζεεηηοο  εεμμααηηξξννύύλληηααηη  ηηαα  ννρρήήκκααηηαα  ηησσλλ  δδηηννξξγγααλλσσηηώώλλ,,  ηηαα  ααζζζζεελλννθθόόξξαα  

θθααηη  ηηαα  ννρρήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΔΔιιιιεελληηθθήήοο  ΑΑζζηηππλλννκκίίααοο  θθααηη  ηηεεοο  ΠΠππξξννζζββεεζζηηηηθθήήοο  ΤΤππεεξξεεζζίίααοο,,  εε  δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  

ννππννίίσσλλ  ζζαα  εεππηηηηξξέέππεεηηααηη  κκόόλλνν  ζζεε  εεππεείίγγννππζζαα  ππεεξξίίππηησσζζεε,,  θθααζζώώοο  θθααηη  γγηηαα  ιιόόγγννπποο  ζζρρεεηηηηθθννύύοο  κκεε  ηηεελλ  

άάξξηηηηαα  δδηηννξξγγάάλλσσζζεε  ηηεεοο  ΛΛαακκππααδδεεδδξξννκκίίααοο  θθααηη  κκόόλλννλλ  θθααηηόόππηηλλ  εελλεεκκέέξξσσζζεεοο  ηησσλλ  εεππηηθθεεθθααιιήήοο  ηησσλλ  

ααζζηηππλλννκκηηθθώώλλ  κκέέηηξξσσλλ  θθααηη  ηησσλλ  δδηηννξξγγααλλσσηηώώλλ..  

  

  

ΆΆρρθθρροο  44  

  ΟΟηη  ππααξξααββάάηηεεοο  ηηεεοο  ππααξξννύύζζεεοο  ααππόόθθααζζεεοο  δδηηώώθθννλληηααηη  θθααηη  ηηηηκκσσξξννύύλληηααηη  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  

ηησσλλ  άάξξζζξξσσλλ  442200  ηηννππ  ΠΠ..ΚΚ..  θθααηη  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηησσλλ  άάξξζζξξσσλλ  44,,  55,,  99,,  5522,,  110033  θθααηη  110044  ηηννππ  

ΝΝ..22669966//11999999  ««ΠΠεεξξίί  θθππξξώώζζεεσσοο  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»,,  όόππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθααλλ  κκεε  ηηνν  ΝΝ..  33554422//22000077  

««ΣΣξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  δδηηααηηάάμμεεσσλλ  ηηννππ  ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..»»..  

  

  

ΆΆρρθθρροο    55  

ΗΗ  ηηζζρρύύοο  ηηεεοο  ΑΑππόόθθααζζεεοο  ααππηηήήοο,,  ααξξρρίίδδεεηη  ααππόό  ηηεε  δδεεκκννζζίίεεππζζήή  ηηεεοο  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  110099  ηηννππ  

ΚΚ..ΟΟ..ΚΚ..,,  ηηεελλ  ααλλάάξξηηεεζζήή  ηηεεοο  ζζηηνν  δδηηααδδίίθθηηππνν  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  44    ηηννππ  ΝΝ..  33886611//22001100,,  ηηεελλ  
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ηηννππννζζέέηηεεζζεε  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθώώλλ  ππηηλλααθθίίδδσσλλ  ζζήήκκααλλζζεεοο  θθααζζώώοο  θθααηη  ηηεελλ  ύύππααξξμμεε  ηηξξννρρννλλόόκκσσλλ,,  όόππννππ  

ππξξννββιιέέππεεηηααηη  γγηηαα  ααππααγγόόξξεεππζζεε  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  θθααηη  ζζηηάάζζεεοο..  

  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΣΣΩΩΝΝ  
  
ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΣΣΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ  

      ΤΤΠΠΟΟΓΓΙΙΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ      ΣΣΡΡΟΟΥΥΑΑΙΙΑΑ    ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  
      --  ΜΜεε  ηηεελλ  εεππηηζζήήκκααλλζζεε  όόππσσοο  κκεεξξηηκκλλήήζζεεηη  γγηηαα  
    ηηννηηρρννθθόόιιιιεεζζεε,,  εεππξξεείίαα  δδεεκκννζζίίεεππζζεε  θθααηη  εεθθααξξκκννγγήή..  
  
ΑΑΠΠΟΟΔΔΕΕΚΚΣΣΕΕ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  
  αα..  θθ..  ΔΔΙΙΑΑΓΓΓΓΔΔΛΛΔΔΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΣΣΟΟΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  
  ββ..  θθ..  ΓΓΗΗΜΜΟΟΙΙΟΟ    ΚΚΑΑΣΣΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  
  γγ..    ΓΓ..ΑΑ..ΓΓ..ΘΘ..//ΣΣ..ΓΓ..ΑΑ..&&  ΠΠ....ΔΔ..ΑΑ..--ΣΣ..ΔΔ..--ΣΣ..ΑΑ..&&  

ΑΑΛΛΛΛΟΟΓΓΑΑΠΠΩΩΝΝ--ΣΣ..ΔΔ..ΛΛ..//ΓΓ..ΓΓ....&&ΔΔ..ΓΓ..  
  δδ..  ΓΓΙΙΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΔΔΙΙ::  
              11..  ΑΑΣΣΤΤΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑ  
              22..  ΑΑΦΦΑΑΛΛΔΔΙΙΑΑ  
              33..  ΑΑΜΜΔΔΗΗ  ΓΓΡΡΑΑΗΗ  
              44..  ΑΑΛΛΛΛΟΟΓΓΑΑΠΠΩΩΝΝ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  
εε..    ΑΑ..ΣΣ..  ΝΝΟΟΜΜΟΟΤΤ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ    

  ζζηη..    ΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΘΘΔΔΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ                                                                                                                            
                FFaaxx    ::  22331100  --554466  661122  
      δδ..  ΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΑΑΜΜΠΠΔΔΛΛΟΟΚΚΗΗΠΠΩΩΝΝ  ––ΜΜΔΔΝΝΔΔΜΜΔΔΝΝΗΗ  
              aatthhlleettiiccss@@aammppeellookkiippii--mmeenneemmeemmeennii  
      εε..  ΓΓΗΗΜΜΟΟ  ΚΚΟΟΡΡΓΓΔΔΛΛΙΙΟΟΤΤ  --  ΔΔΤΤΟΟΜΜΟΟΤΤ  
                xxoorrooii..aatthhlliissiiss@@kkoorrddeelliioo--eevvoossmmooss..ggrr  
      ζζ..    ΓΓ//ΝΝΗΗ  ΜΜΔΔΣΣΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΩΩΝΝ      
                ΓΓΤΤΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  

          FFaaxx  ::22331100--333300  558877  
        ηη..  ΟΟ....ΔΔ..ΘΘ..  
                aatthheeooddoorrii@@oosseetthh..ccoomm..ggrr      
      ηηαα..  ΟΟ..ΑΑ....ΘΘ..  

          ooaasstthh@@ooaasstthh..ggrr  
      ηηββ..  ΟΟ....ΔΔ..//ΓΓ--ΝΝΗΗ  ΚΚΤΤΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ  

          c.tourtas@gmail.com-aasspp..ssoouullaa@@ggmmaaiill..ccoomm                                                                                                                  
      ηηγγ..  ΣΣΑΑΘΘΜΜΟΟ  ΚΚΣΣΔΔΛΛ  ««ΜΜΑΑΚΚΔΔΓΓΟΟΝΝΙΙΑΑ»»  
        Email: info@macedonia.gr  
      ηηδδ..  ΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΔΔΝΝΑΑΡΡΥΥΔΔΙΙΟΟ  ΘΘΔΔ//ΝΝΙΙΚΚΗΗ  

                                Email:  thes.trοxaia@hcg  
      ηηεε..  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΗΗ  ΠΠΤΤΡΡΟΟΒΒΔΔΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΠΠΗΗΡΡΔΔΙΙΑΑ//    
                ΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔΙΙΟΟ  ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΔΔΩΩΝΝ    
                FFaaxx  ::  22331100--442299  770000  
  ηηζζηη..  ΔΔ..ΚΚ..ΑΑ..ΒΒ..  

                FFaaxx  ::  22331100--  334400  117777      

      ηηδδ..  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ  1155ΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΔΔΘΘΝΝΟΟΤΤ      

                ΜΜΑΑΡΡΑΑΘΘΩΩΝΝΙΙΟΟΤΤ  ΓΓΡΡΟΟΜΜΟΟΤΤ  

                ««ΜΜΔΔΓΓΑΑ  ΑΑΛΛΔΔΞΞΑΑΝΝΓΓΡΡΟΟ»»  

                e-mail:info@atgm.gr      

   

                                                                       

                                                                                

  

  

                                                        

  

  

ΟΟ  

ΓΓ    ΙΙ    ΔΔ    ΤΤ    ΘΘ    ΤΤ    ΝΝ    ΣΣ    ΗΗ    

ΘΘσσκκάάοο  ΓΓΔΔΡΡΜΜΑΑΝΝΟΟ    

ΣΣααμμίίααξξρρννοο    
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