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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                              
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  161/2011 
 

<ύλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο σο πκπξάηησλ 
Φνξέαο, κε ην Ιλζηηηνύην Δξγαζίαο ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, σο 
Γηθαηνύρνο Φνξέαο, ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξόζθιεζεο κε Α.Π 

11..77663322//ννηηθθ..66..11339933//0011--0066--22001111  ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο & 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρόιεζεο ζε 
ηνπηθό επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινύο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα 
Πεινπνλλήζνπ - εμνπζηνδόηεζε θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ>. 

 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κελφο Ινπλίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Γεπηέξα 
θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα 
ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, 
χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 12/22-06-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία 
επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ, 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο  πξφεδξνο 1. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 
2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Υαξακήο Αληψληνο 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 
4. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     
5. Καινγεξίλεο Ηιίαο   
6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
7. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο   
8. Λχξαο Υαξάιακπνο   
9. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο   
10. Πεηξάθεο Υξήζηνο   
11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.   
12. νπξιάο Ισάλλεο   
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
17. Μηραιφπνπινο Μηραήι   
18. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
19. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
20. Σζάθνο Πέηξνο   
21. Υξηζηάθνο ηαχξνο   
22. Μέληεο Γεψξγηνο   
23. Κξππσηφο Παλαγηψηεο   
24.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

 
Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
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  Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,  
Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, 
Μαθξήο Θεφδσξνο Σ.Κ. Αζσπνχ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ 
Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ,  Αξηηληφο 
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Μεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο 
Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνχλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, 
Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Γειήγηαλλεο 
Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ είπε φηη πξνηείλεηαη πξν εκεξεζίαο ζέκα θαη ζα ην 
αλαθέξεη ε θπξία Πξηθηάθε.   

Παίξλνληαο ην ιφγν ε Αληηδήκαξρνο θα Παλαγηψηα Πξηθηάθε είπε: Μεηά ηηο 22/6 έγηλε 
γλσζηή κία πξφζθιεζε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο πνπ αθνξά 5κελε απαζρφιεζε «Κνηλσληθή ή 
Κνηλσθειήο Δξγαζία» ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΑ. πκπξάηηνληεο θνξείο είλαη νη δήκνη πνπ πξέπεη λα 
ππνγξάςνπλ έλα κλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηθαηνχρνπο θνξείο πνπ είλαη ειάρηζηνη ζηελ 
Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ.  
  ην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξφζθιεζεο 35 ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, είλαη δεκηνπξγία 
ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν κέζσ πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
ην ππνπξγείν είλαη: Απνςηιψζεηο παξάλνκσλ πηλαθίδσλ, θαζαξηζκφο θαη αηζζεηηθή πξνζφςεσλ 
δεκφζησλ θηηξίσλ, θαζαξηζκφο ζηχισλ θαη πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο, ζπληήξεζε ζηάζεσλ 
ιεσθνξείσλ, απνςίισζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζε πεδνδξφκηα, ζπληήξεζε θνηλφρξεζησλ 
ρψξσλ ζε ππθλνθαηνηθεκέλα κέξε, επηζθεπή δηθηχσλ πνιπθαηνηθηψλ, ξάκπεο γηα 
πξνζβαζηκφηεηα, πξάζηλν ζηα πεδνδξφκηα, θήπνη θαη άιζε, κηθξά έξγα πξνζβαζηκφηεηαο ζηα 
δεκφζηα θηίξηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ, απνςίισζε πεξηαζηηθψλ δσλψλ, ζπληήξεζε θαη 
θχιαμε παηδηθψλ ραξψλ, αχιεησλ ρψξσλ ζρνιείσλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ, θχιαμε δαζψλ, 
αλαδαζψζεηο, δαζηθφ δίθηπν, θπηεχζεηο, ζπληεξήζεηο, ππεξεζίεο πνηίζκαηνο, θπηεχζεηο ζε 
γεηηνληέο, ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ ζίηηζεο, ζπλνδεία αηφκσλ κε δπζθνιία θίλεζεο, 
απαζρφιεζε ζε θέληξα εκεξήζηαο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, θαζαξηζκφο παξαιηψλ, θχιαμε 
ινπνκέλσλ. Σν πξφγξακκα αθνξά εξγαηνδπλακηθφ πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο κε 5κελε 
ζχκβαζε ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην ΔΚΣ κε κεληαίν κηζζφ 625 € ζε θάζε καθξνρξφληα άλεξγν ή 
ζπληαμηνχρν ηνπ ΟΓΑ κε εηήζην εηζφδεκα θάησ απφ 10.000 €. Θα δηαξθέζεη απφ ηελ εκεξνκελία 
έγθξηζεο έσο ηέινο ηνπ 2013, ηα 5κελα δελ είλαη ζπλερφκελα αιιά θαη΄ έηνο, ην ππνπξγείν 
Δξγαζίαο πηζαλνινγεί φηη νη εληάμεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζα βγνπλ επηέκβξην-Οθηψβξην. Δίλαη 
280.000.000 € γηα ηελ Πεξηθέξεηα  Πεινπνλλήζνπ ε νπνία έρεη δηεθδηθήζεη 500 άηνκα γηα ηελ 
Δλφηεηα ηεο Λαθσλίαο. Σν Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ κε έδξα ηελ Σξίπνιε είλαη ν κφλνο 
θνξέαο πνπ έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία λα θαηαζέζεη πξφηαζε ζηα ηνπηθά νινθιεξσκέλα 
πξνγξάκκαηα, ην Δπηκειεηήξην Λαθσλίαο ζα είλαη κφλν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη ζπκπξάηηνληεο 
θνξείο ΟΣΑ, Πεξηθέξεηα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ πφηε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα. Δκείο 
ζα πξνηείλνπκε ζρεδφλ φιεο νη εηδηθφηεηεο λα είλαη ην θαινθαίξη, βάζεη γεσγξαθηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ θ.η.ι. αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα έρνπκε θάλεη κία πξφηαζε γηα ηνπο ηνκείο 
πεξηβάιινληνο, ζπληεξήζεσλ, πνιηηηζκνχ γηα 150 άηνκα, δελ μέξνπκε πφζα ζα εγθξηζνχλ απφ 
ην ππνπξγείν Δξγαζίαο.         

Πξέπεη λα γίλεη επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη ζχκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο 
ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο, 
θαζψο νη πξνηάζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ κεηά θαη ηε δνζείζα παξάηαζε, κέρξη 11 Ινπιίνπ. 
πλεπψο ζα πξέπεη κηα εβδνκάδα λσξίηεξα λα έρεη ππνγξαθεί ην ζρεηηθφ κλεκφλην ζπλεξγαζίαο 
θαη λα έρεη απνζηαιεί ζηελ Πεξηθέξεηα, ψζηε λα εληαρζνχκε ζην πξφγξακκα ηέιε Απγνχζηνπ-
αξρέο επηεκβξίνπ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη επεηδή ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γηα ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ 
ζπκβνπιίνπ, δελ είλαη γξακκέλν ην ελ ιφγσ ζέκα, θαζφηη ε ζρεηηθή πξφζθιεζε έγηλε γλσζηή 
κεηά ηηο 22 Ινπλίνπ, πνπ εθδφζεθε ε εκεξήζηα δηάηαμε, ελψ ιφγσ ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ην 
ζέκα είλαη ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ, πξέπεη: 
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 Α) Να απνθαζίζνπκε κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ καο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 7 ηνπ Ν. 3852/2010, φηη ην πην πάλσ ζέκα πνπ 
δελ είλαη γξακκέλν ζηελ Η.Γ., είλαη θαηεπείγνλ. 
 Β) Δάλ απνθαζίζνπκε φηη ην ζέκα απηφ είλαη θαηεπείγνλ, λα ζπδεηήζνπκε θαη λα πάξνπκε 
απφθαζε γη’ απηφ ην ζέκα, κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία, ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 3852/2010, πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έρνληαο θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ θ. 
Γεκάξρνπ θαη ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. 
 Ο θ. Γήκαξρνο θαη νη επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ζπλαηλνχλ λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο 
θαηεπείγνλ, πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

                    Απνθαζίδεη νκόθσλα 

 1) Σν ζέκα «χλαςε Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο σο πκπξάηησλ 
Φνξέαο, κε ην Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, σο Γηθαηνχρνο Φνξέαο, 
ζην πιαίζην ηεο αλνηρηήο πξφζθιεζεο κε Α.Π 11..77663322//ννηηθθ..66..11339933//0011--0066--22001111  ηεο Δηδηθήο 
Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ» ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δξγαζίαο & Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα ηελ πξάμε «Γεκηνπξγία Θέζεσλ Απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ 
επίπεδν κέζσ πξνγξακκάησλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ - 
εμνπζηνδφηεζε θ. Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ» θξίλεηαη ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ θαη σο εθ ηνχηνπ λα 
ζπδεηεζεί πξηλ απφ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

22))  ΔΔγγθθξξίίλλεεηη  ηηεε  ζζχχλλααςςεε  ΜΜλλεεκκννλλίίννππ  ππλλεεξξγγααζζίίααοο  ηηννππ  θθννξξέέαα,,  σσοο  ζζππκκππξξάάηηηηννλλ  θθννξξέέααοο  

κκεε  ηηνν  ΙΙΝΝΔΔ  ΓΓΔΔΔΔ  ΠΠΔΔΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΟΟΤΤ,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ηηεεοο  ααλλααθθεεξξφφκκεελλεεοο  ΠΠξξφφζζθθιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ΔΔηηδδηηθθήήοο  

ΤΤππεεξξεεζζίίααοο  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  ΔΔ..ΠΠ..  ««ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΗΗ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΧΧΠΠΙΙΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΤΤΝΝΑΑΜΜΙΙΚΚΟΟΤΤ»»..  

33))  ΣΣεελλ  έέθθδδννζζεε--εεμμααζζθθάάιιηηζζεε  θθάάζζεε  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  έέγγθθξξηηζζεεοο  ((ααππννθθάάζζεεηηοο,,  θθιιππ))  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  ηηννππ  κκλλεεκκννλλίίννππ  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο..  

44))  ΣΣεελλ  θθάάιιππςςεε  ννππννηηααζζδδήήππννηηεε  δδααππάάλλεεοο,,  ααππφφ  ηηννλλ  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφ  ηηννππ  θθννξξέέαα,,  γγηηαα  ππξξννκκήήζζεεηηαα  

ααγγααζζψψλλ  ήή  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  ((εεθθηηφφοο  ηηεεοο  κκηηζζζζννιιννγγηηθθήήοο  θθααηη  ααζζθθααιιηηζζηηηηθθήήοο))  ππννππ  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηεε  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  ηηννππ  κκλλεεκκννλλίίννππ  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο..  

55))  ΔΔμμννππζζηηννδδννηηεείί  ηηννλλ  θθ..  ΓΓήήκκααξξρρνν  γγηηαα  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηηννππ  ζζρρεεηηηηθθννχχ  κκλλεεκκννλλίίννππ  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο..  

ΗΗ  ααλλσσηηέέξξσσ  ΠΠξξάάμμεε,,  έέρρεεηη  ααλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ζζέέζζεεσσλλ  ααππααζζρρφφιιεεζζεεοο  ζζηηννπποο  

ΓΓηηθθααηηννχχρρννπποο,,  κκέέζζσσ  ηηεεοο  ππξξφφζζιιεεςςεεοο  ααηηφφκκσσλλ  ((εεθθεεμμήήοο  σσθθεειιννχχκκεελλννηη//εεοο)),,  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  

ππξξννγγξξαακκκκάάηησσλλ  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  ρρααξξααθθηηήήξξαα  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ζζππκκππξξάάηηηηννλληηεεοο  θθννξξεείίοο..  

ΗΗ  ππξξάάμμεε  ππιιννππννηηεείίηηααηη  κκεε  ηηεελλ  κκννξξθθήή  εεππηηρρννξξήήγγεεζζεεοο  ππξξννοο  ηηννπποο  ΓΓηηθθααηηννχχρρννπποο,,  εε  ννππννίίαα  

θθααιιχχππηηεεηη  ηηννλλ  εεγγθθξξηηζζέέλληηαα  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφ  ((κκηηζζζζννιιννγγηηθθφφ  θθφφζζηηννοο  θθααηη  ιιννηηππέέοο  δδααππάάλλεεοο))..  ΗΗ  ππξξάάμμεε  δδεελλ  

κκππννξξεείί  λλαα  ααθθννξξάά  ζζεε  θθάάιιππςςεε  ππάάγγηησσλλ  θθααηη  δδηηααξξθθψψλλ  ααλλααγγθθψψλλ  ηησσλλ  ζζππκκππξξααηηηηφφλληησσλλ  θθννξξέέσσλλ,,  ζζηηνν  

ππεεδδίίνν  ππννππ  ζζαα  ππιιννππννηηεεζζεείί  εε  ππξξάάμμεε..  

ΟΟηη  ααζζθθααιιηηζζηηηηθθέέοο  εεηηζζθθννξξέέοο  ((εεξξγγννδδφφηηεε  θθααηη  εεξξγγααδδφφκκεελλννππ))  ηησσλλ  κκηηζζζζσσηηψψλλ,,  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηννπποο  

ζζαα  θθααιιππθθζζννχχλλ  ααππφφ  εεηηδδηηθθφφ  ΠΠξξφφγγξξαακκκκαα  ΑΑππααζζρρφφιιεεζζεεοο  ηηννππ  ΟΟΑΑΔΔΓΓ,,  ππννππ  ζζαα  θθααηηααξξηηηηζζζζεείί  κκεε  ααππφφθθααζζεε  

ηηεεοο  ΤΤππννππξξγγννχχ  ΔΔξξγγααζζίίααοο  θθααηη  ΚΚννηηλλσσλληηθθήήοο  ΑΑζζθθάάιιηηζζεεοο  κκεεηηάά  ααππφφ  ππξξφφηηααζζεε  ηηννππ  ΓΓηηννηηθθεεηηηηθθννχχ  

ππκκββννππιιίίννππ  ηηννππ  ΟΟΑΑΔΔΓΓ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  1188  ηηννππ  ΝΝ..33883333//22001100  ((ΦΦΔΔΚΚ  4400//ΑΑ//1155--33--22001100))  θθααηη  

ηηννππ  ΝΝ..22995566//22000011  ((ΦΦΔΔΚΚ  ΑΑ’’  225588))..  

ΓΓηηαα  ηηεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηησσλλ  ΓΓηηθθααηηννχχρρσσλλ  ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  θθααηηάάξξηηηηζζεε  θθααηη  ππππννββννιιήή  έέγγγγξξααθθννππ  

ΜΜλλεεκκννλλίίννππ  ππλλεεξξγγααζζίίααοο  κκεεηηααμμχχ  ΓΓηηθθααηηννχχρρννππ  θθααηη  ζζππκκππξξάάηηηηννλληηννοο  θθννξξέέαα,,  ζζηηνν  ννππννίίνν  ζζαα  

ααππννηηππππψψλλεεηηααηη  εε  ζζππκκθθσσλλίίαα  γγηηαα  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο,,  ηηνν  ππεεξξηηεερρφφκκεελλνν  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο,,  ηηνν  

εεππηηδδηησσθθφφκκεελλνν  ααππννηηέέιιεεζζκκαα  θθααηη  ννηη  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηεεοο  ππννππ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  νν  θθάάζζεε  θθννξξέέααοο..  

ΧΧοο  ζζππκκππξξάάηηηηννλληηεεοο  θθννξξεείίοο  ννξξίίδδννλληηααηη  ννηη  θθννξξεείίοο  κκεε  ηηννπποο  ννππννίίννπποο  ννηη  ΓΓηηθθααηηννχχρρννηη  ζζππλλάάππηηννππλλ  

έέγγγγξξααθθνν  ΜΜλλεεκκφφλληηνν  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο  ππκκππξξάάηηηηννλληηεεοο  θθννξξεείίοο  δδχχλλααλληηααηη  λλαα  εείίλλααηη::  

  ΟΟΣΣΑΑ  αα’’  θθααηη  ββ’’  ββααζζκκννχχ  θθααηη  ηηαα  λλννκκηηθθάά  ηηννπποο  ππξξφφζζσσππαα  

  θθάάζζεε  εείίδδννπποο  λλννκκηηθθφφ  ππξξφφζζσσππνν  δδεεκκννζζίίννππ  ήή  ηηδδηησσηηηηθθννχχ  δδηηθθααίίννππ  ππννππ  ααλλααππηηχχζζζζεεηη  λλννκκίίκκσσοο  

δδξξααζζηηεεξξηηφφηηεεηηεεοο  κκεε  ζζθθννππφφ  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  δδξξάάζζεεσσλλ  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  ρρααξξααθθηηήήξξαα,,  φφππσσοο  

ππεεξξηηγγξξάάθθεεηηααηη  ζζηηνν  θθααηηααζζηηααηηηηθθφφ  ηηννπποο  ήή  άάιιιινν  δδηηννηηθθεεηηηηθθφφ  έέγγγγξξααθθνν..  

ΟΟηη  ζζππκκππξξάάηηηηννλληηεεοο  θθννξξεείίοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη::  

  λλαα  έέρρννππλλ  ρρααξξηηννγγξξααθθήήζζεεηη  κκεε  ζζππζζηηεεκκααηηηηθθφφηηεεηηαα  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηννπποο  ζζηηνν  ρρψψξξνν  ηησσλλ  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  

θθννηηλλσσλληηθθννχχ  ρρααξξααθθηηήήξξαα,,  

  λλαα  έέρρννππλλ  ηηεελλ  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηαα  ππααξξέέκκββααζζεεοο  ζζηηνν  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  ππεεδδίίνν  ππννππ  ζζαα  ππιιννππννηηεεζζεείί  εε  

ππξξάάμμεε,,  
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  λλαα  έέρρννππλλ  εεππηηιιχχζζεεηη  φφιιαα  ηηαα  εελλδδεερρφφκκεελλαα  δδηηααδδηηθθααζζηηηηθθάά  θθααηη  ζζεεζζκκηηθθάά  δδεεηηήήκκααηηαα  ((άάδδεεηηεεοο,,  

ααππννθθάάζζεεηηοο,,  θθιιππ)),,  

  λλαα  έέρρννππλλ  δδηηααζζθθααιιίίζζεεηη  ηηννπποο  ιιννηηππννχχοο  ααππααηηηηννχχκκεελλννπποο  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ππφφξξννπποο,,  

ππιιεελλ  ηηννππ  εεξξγγααζζηηααθθννχχ  θθααηη  ααζζθθααιιηηζζηηηηθθννχχ  θθφφζζηηννπποο  ((ππ..ρρ..ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  ΟΟΣΣΑΑ))..  

  λλαα  ππηηζζηηννππννηηννχχλλ  ππξξννοο  ηηνν  ΓΓηηθθααηηννχχρρνν  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηννππ  έέξξγγννππ,,  

ββάάζζεεηη  ηηννππ  εεγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ΜΜλλεεκκννλλίίννππ  ππλλεεξξγγααζζίίααοο..  

ΚΚάάζζεε  κκήήλλαα  ζζαα  εεθθδδίίδδεεηη  ββεεββααίίσσζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηνν  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλνν  κκήήλλαα..  

ΣΣνν  κκλλεεκκφφλληηνν  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο  ζζαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ηηαα  εεμμήήοο::  

  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  ηηννππ  ππξξννγγξξάάκκκκααηηννοο  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  ρρααξξααθθηηήήξξαα  //  ηησσλλ  ππααξξεερρφφκκεελλσσλλ  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  

((ηηννκκέέααοο  ππααξξέέκκββααζζεεοο,,  ααξξηηζζκκφφοο  σσθθεειιννππκκέέλλσσλλ,,  ααλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο  θθιιππ  ))  κκεε  ιιννγγηηθθήή  

εεππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθννχχ  ζζρρεεδδίίννππ,,  

  ΥΥσσξξννζζέέηηεεζζεε  ζζηηαα  φφξξηηαα  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  

  θθννππηηκκφφηηεεηηαα  --  ηηφφρρννηη  

  ΔΔθθηηίίκκεεζζεε  ηηεεοο  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  γγηηαα  ηηηηοο  ααλλάάγγθθεεοο  ηηννππ  έέξξγγννππ  εεξξγγααζζίίαα  ((ααλλάά  εεηηδδηηθθφφηηεεηηαα  φφππννππ  ααππηηφφ  

ααππααηηηηεείίηηααηη))  

  ΠΠεεξξηηγγξξααθθήή  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ππααξξννρρήήοο  ααππηηήήοο  

  ΥΥξξννλλννδδηηάάγγξξαακκκκαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ζζηηνν  ννππννίίνν  ζζαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηηααηη  εε  ρρξξννλληηθθήή  θθααηηααλλννκκήή  ηηεεοο  

ααλλααγγθθααίίααοο  εεξξγγααζζίίααοο  ζζεε  ααλλζζξξσσππννκκήήλλεεοο  ααλλάά  εεηηδδηηθθφφηηεεηηαα,,  έέσσοο  55  κκήήλλεεοο  ζζεε  ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα  

δδψψδδεεθθαα  ((1122))  κκεελλψψλλ  

  ΠΠξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφ  κκεε  ααλλάάιιππζζεε  ζζεε  άάκκεεζζεεοο  θθααηη  έέκκκκεεζζεεοο  δδααππάάλλεεοο  

  ΑΑξξκκννδδηηφφηηεεηηεεοο  θθααηη  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  ππννππ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  θθάάζζεε  θθννξξέέααοο  ((ΓΓηηθθααηηννχχρρννοο  θθααηη  

ππκκππξξάάηηηησσλλ))  

  ΑΑλλαακκεελλφφκκεελλαα  ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  

  ΣΣήήξξεεζζεε  ηησσλλ  δδηηααηηάάμμεεσσλλ  ηησσλλ  ΝΝφφκκσσλλ  ππεεξξίί  ΤΤγγηηεεηηλλήήοο  θθααηη  ΑΑζζθθάάιιεεηηααοο  ζζηηννπποο  ρρψψξξννπποο  εεξξγγααζζίίααοο,,  

φφππσσοο  ππεεξξηηγγξξάάθθννλληηααηη  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  88  ππααξξ..  22  ηηεεοο  ππααξξννχχζζεεοο..  

  ΣΣεελλ  ηηήήξξεεζζεε  ηησσλλ  ππππννρρξξεεψψζζεεσσλλ  ππννππ  ππξξννθθχχππηηννππλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ηηζζρρχχννππζζαα  εεξξγγααηηηηθθήή  λλννκκννζζεεζζίίαα  

  ΣΣεελλ  ααππννδδννρρήή  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππππ’’  ααξξηηζζκκ  11..55113311//ννηηθθ..33..994499  ΚΚΤΤΑΑ  ((ΦΦΔΔΚΚ  ΒΒ΄́661133//1155--44--22001111))  θθααηη  

ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξφφζζθθιιεεζζεεοο..  

ΣΣαα  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  θθννηηλλσσθθεειιννύύοο  ρρααξξααθθηηήήξξαα  ζζαα  έέρρννππλλ  ηηννππηηθθφφ  ρρααξξααθθηηήήξξαα  θθααηη  κκππννξξννχχλλ  

εελλδδεεηηθθηηηηθθάά  λλαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλννππλλ::  

  έέξξγγαα  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  ρρααξξααθθηηήήξξαα  θθααηη  θθξξννλληηίίδδααοο  φφππσσοο  ππ..ρρ..  δδηηαακκφφξξθθσσζζεε  θθααηη  θθξξννλληηίίδδαα  ππάάξξθθσσλλ  

θθααηη  ιιννηηππψψλλ  έέξξγγσσλλ  ππξξααζζίίλλννππ,,  ααλλααδδάάζζσσζζεε,,  δδααζζννππξξννζζηηααζζίίαα  θθααηη  θθχχιιααμμεε  ππεεξξηηννρρψψλλ  ππςςεειιννχχ  

θθππζζηηθθννχχ  θθάάιιννπποο,,  θθααζζααξξηηφφηηεεηηαα  ππααξξααιιίίσσλλ  ππεεξξηηννρρψψλλ,,  θθααζζααξξηηζζκκννχχοο  θθααηη  κκηηθθξξέέοο  

ααλληηηηππιιεεκκκκππξξηηθθέέοο  ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο  ξξεεκκάάηησσλλ  θθιιππ  

  ππππεεξξεεζζίίεεοο  θθξξννλληηίίδδααοο,,  κκέέξξηηκκλλααοο  εειιηηθθηησσκκέέλλσσλλ,,  ΑΑκκεεΑΑ  θθααηη  ππααηηδδηηψψλλ  θθιιππ  

  θθννηηλλσσλληηθθέέοο  δδξξάάζζεεηηοο  φφππσσοο  θθννηηλλσσλληηθθάά  ππααλληηννππσσιιεείίαα,,  ζζππιιιιννγγήή  θθααηη  δδηηάάζζεεζζεε  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεκκέέλλννππ  

ξξννππρρηηζζκκννχχ,,  

  δδξξάάζζεεηηοο  γγηηαα  ππααηηδδηηάά  θθααηη  λλέέννπποο,,  εεμμσσζζρρννιιηηθθάά  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  γγηηαα  κκααζζεεηηέέοο  θθααηη  ππααηηδδηηάά,,  ννδδηηθθήή  

ααζζθθάάιιεεηηαα  κκααζζεεηηψψλλ,,  ζζίίηηηηζζεε  ζζεε  ννιιννήήκκεεξξαα  ζζρρννιιεείίαα  θθηησσρρψψλλ  ππεεξξηηννρρψψλλ,,  

  δδξξάάζζεεηηοο  δδηηααηηήήξξεεζζεεοο  ηηεεοο  θθππζζηηθθήήοο  θθααηη  ππννιιηηηηηηζζηηηηθθήήοο  θθιιεεξξννλλννκκηηάάοο,,  θθ..αα..  

ΟΟηη  ηηεειιηηθθννίί  ααππννδδέέθθηηεεοο  θθννηηλλσσλληηθθψψλλ  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  δδεελλ  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  σσθθεειιννχχλληηααηη  ηηααππηηφφρρξξννλλαα  ααππφφ  άάιιιιεε  

ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλεε  δδξξάάζζεε  ηηννππ  ΔΔΚΚΣΣ..  

ΟΟηη  σσθθεειιννύύκκεελλννηη//εεοο  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη  ζζσσξξεεππηηηηθθάά  λλαα  ππιιεεξξννχχλλ  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  ππξξννυυππννζζέέζζεεηηοο::  

  ΝΝαα  εείίλλααηη  άάλλεεξξγγννηη  κκεε  δδεειιηηίίνν  ααλλεεξξγγίίααοο  ζζεε  ηηζζρρχχ  ήή  

  ΑΑγγξξφφηηεεοο,,  ααζζθθααιιηηζζκκέέλλννηη  ζζηηννλλ  ΟΟΓΓΑΑ  ππννππ  δδεελλ  δδηηααζζέέηηννππλλ  ήή  δδεελλ  δδηηθθααηηννχχλληηααηη  δδεειιηηίίνν  ααλλεεξξγγίίααοο  θθααηη  

έέρρννππλλ  ααηηννκκηηθθφφ  εεηηζζφφδδεεκκαα  έέσσοο  1100..550000,,0000  €€  ηηνν  ννηηθθννλλννκκηηθθφφ  έέηηννοο  22001100  ((εεηηζζννδδήήκκααηηαα  ππννππ  

ααππννθθηηήήζζεεθθααλλ  ααππφφ  11--11--22000099  έέσσοο  3311--  1122--22000099)),,  ζζαα  ππξξννζζθθννκκίίδδννππλλ  ββεεββααίίσσζζεε  ααππφφ  ηηννλλ  

ΟΟΑΑΔΔΓΓ,,  ααθθννχχ  θθααηηααρρσσξξεεζζννχχλλ  ζζεε  εεηηδδηηθθήή  θθααηηάάζζηηααζζεε  ζζππκκκκεεηηννρρήήοο  ζζηηεε  δδξξάάζζεε..  

  ΝΝαα  εείίλλααηη  ΈΈιιιιεελλεεοο  ππννιιίίηηεεοο  ήή  ππννιιίίηηεεοο  άάιιιιννππ  θθξξάάηηννπποο  κκέέιιννπποο  ηηεεοο  ΔΔΔΔ  ήή  λλαα  εείίλλααηη  ννκκννγγεελλεείίοο  ήή  

κκεεηηααλλάάζζηηεεοο  ππννππ  έέρρννππλλ  δδηηθθααίίσσκκαα  δδηηαακκννλλήήοο  θθααηη  ααππααζζρρφφιιεεζζεεοο  ζζηηεε  ρρψψξξαα  κκααοο..  

ΣΣαα  θθξξηηηηήήξξηηαα  εεππηηιιννγγήήοο  ααθθννξξννχχλλ  ζζηηεελλ  θθννηηλλσσλληηθθήή,,  ννηηθθννλλννκκηηθθήή,,  ννηηθθννγγεελλεεηηααθθήή  θθααηηάάζζηηααζζεε  

ηησσλλ  ππππννςςήήθθηησσλλ  σσθθεειιννππκκέέλλσσλλ,,  ααππννδδεεηηθθλλχχννλληηααηη  κκεε  λλφφκκηηκκαα  ζζρρεεηηηηθθάά  δδηηθθααηηννιιννγγεεηηηηθθάά  

θθααηη  δδίίλλννππλλ  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηαα::  

  ζζεε  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ααλλέέξξγγννπποο  

  ζζεε  ββξξααρρππρρξξφφλληηαα  θθααηη  κκααθθξξννρρξξφφλληηαα  ααλλέέξξγγννπποο  ππννππ  δδεε  ιιαακκββάάλλννππλλ  εεππίίδδννκκαα  

  ααλλεεξξγγίίααοο  
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  ζζεε  ααλλέέξξγγννπποο  λλέέννπποο  έέσσοο  3300  εεηηψψλλ  ππννππ  ααλλααδδεεηηννχχλλ  εεξξγγααζζίίαα  

  

ΚΚξξηηηηήήξξηηαα  εεππηηιιννγγήήοο  σσθθεειιννππκκέέλλσσλλ  

ΣΣαα  θθξξηηηηήήξξηηαα  εεππηηιιννγγήήοο  θθααηη  εε  κκννξξηηννδδφφηηεεζζεε  ααππηηψψλλ,,  ζζππλλδδππααζζηηηηθθάά,,  εείίλλααηη  ηηαα  εεμμήήοο::  

  

ΚΚξξηηηηήήξξηηνν  ΑΑλλάάιιππζζεε  ΚΚξξηηηηεεξξίίννππ  ΒΒααζζκκννιιόόγγεεζζεε  

11..  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ΑΑλλέέξξγγννππ  

ΜΜααθθξξννρρξξφφλληηαα  άάλλεεξξγγννοο  ((>>1122  κκεελλψψλλ))  2200  κκόόξξηηαα  

ΝΝέέννοο  άάλλεεξξγγννοο  έέσσοο  3300  εεηηψψλλ  ππννππ  ααλλααδδεεηηάά  εεξξγγααζζίίαα  2255  κκόόξξηηαα  

ΒΒξξααρρππρρξξφφλληηαα  άάλλεεξξγγννοο  ππννππ  δδεελλ  ιιαακκββάάλλεεηη  εεππίίδδννκκαα  ααλλεεξξγγίίααοο  1155  κκόόξξηηαα  

ΑΑγγξξφφηηεεοο  1100  κκόόξξηηαα  

  

22..  ΟΟηηθθννγγεελλεεηηααθθήή  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  

ΜΜννλλννγγννλλεεττθθήή  ΟΟηηθθννγγέέλλεεηηαα  1155  κκόόξξηηαα  

ΈΈγγγγαακκννοο  θθααηη  ννηη  δδχχνν  ζζχχδδππγγννηη  άάλλεεξξγγννηη  88  κκόόξξηηαα    

ΜΜεε  ππξξννζζηηααηηεεππφφκκεελλαα  ΜΜέέιιεε  55    κκόόξξηηαα  ((γγηηαα  θθάάζζεε  ππξξννζζηηααηηεεππφφκκεελλνν  κκέέιιννοο))  

  

33..  ΟΟηηθθννγγεελλεεηηααθθόό  εεηηζζόόδδεεκκαα  

ααππφφ  00,,0000€€  έέσσοο  66..990000,,0000€€  1155  κκόόξξηηαα  

ααππφφ  66..990011,,0000€€  έέσσοο  1122..000000,,0000€€  1100  κκόόξξηηαα  

ααππφφ  1122..000011,,0000  έέσσοο  1166..000000,,0000  €€  88  κκόόξξηηαα    

ααππφφ  1166..000011,,0000  €€  έέσσοο  2222..000000,,0000€€  66  κκόόξξηηαα  

ΑΑππφφ  2222..000011,,0000  θθααηη  άάλλσσ  00  κκόόξξηηαα  

44..  ΚΚααηηάάζζηηααζζεε  ΤΤγγεείίααοο  

ΑΑκκΔΔΑΑ  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  ααλλααππεεξξίίααοο  3355%%  --  5500%%  66  κκόόξξηηαα  

ΑΑκκΔΔΑΑ  κκεε  ππννζζννζζηηφφ  ααλλααππεεξξίίααοο  5500%%  θθααηη  άάλλσσ  88  κκόόξξηηαα    

  

55..  ΔΔλληηννππηηόόηηεεηηαα  

ΜΜφφλληηκκννοο  ΚΚάάηηννηηθθννοο  ηηεεοο  ΠΠεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ((ηη..  ΝΝννκκννχχ))  ππννππ  ππιιννππννηηεείίηηααηη  εε  ππξξάάμμεε  1100  

κκόόξξηηαα    

ΣΣνν  ππννζζφφ  ηηεεοο  εεππηηρρννξξήήγγεεζζεεοο  γγηηαα  θθάάζζεε  εεκκέέξξαα  ππιιήήξξννπποο  ααππααζζρρφφιιεεζζεεοο  ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζηηνν  

ππννζζφφ  ηησσλλ  2255,,0000  €€..  

ΗΗ  θθααηηααββααιιιιφφκκεελλεε  αακκννηηββήή  ππξξννζζψψππσσλλ,,  ααλλεεμμααξξηηήήηησσοο  εεηηδδηηθθφφηηεεηηααοο  θθααηη  εεππααγγγγεειικκααηηηηθθήήοο  

εεμμεεηηδδίίθθεεππζζεεοο  ηηννπποο,,  ππννππ  ζζαα  ααππααζζρρννιιννχχλληηααηη  ζζεε  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  εεξξγγααζζίίααοο  δδηηθθααηηννχχρρσσλλ  

θθννξξέέσσλλ  κκεε  θθεεξξδδννζζθθννππηηθθννχχ  ρρααξξααθθηηήήξξαα,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζαα  ρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχλληηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔ..ΠΠ..  ««ΑΑλλάάππηηππμμεε  

ΑΑλλζζξξψψππηηλλννππ  ΓΓππλλαακκηηθθννχχ»»,,  ννξξίίδδεεηηααηη  ζζεε  2255  εεππξξψψ  εεκκεεξξεεζζίίσσοο  άάιιιισσοο  θθααηη  φφρρηη  ππιιέέννλλ  ηησσλλ  662255  εεππξξψψ  

κκεελληηααίίσσοο..  

ΔΔθθηηφφοο  ηησσλλ  ααλλααθθεεξξννκκέέλλσσλλ  θθααηηααββααιιιιφφκκεελλσσλλ  ππννζζψψλλ  ηηεεοο  ααλλσσηηέέξξσσ  ππααξξααγγξξάάθθννππ,,  ννηη  

δδηηθθααηηννχχρρννηη  θθννξξεείίοο,,  ννππδδέέλλ  άάιιιινν  ππππννρρξξεεννχχλληηααηη  λλαα  θθααηηααββάάιιιιννππλλ  ζζηηαα  ααππααζζρρννιιννχχλληηαα  ππξξφφζζσσππαα..  

ΟΟηη  δδηηθθααηηννχχρρννηη  ππππννρρξξεεννχχλληηααηη  λλαα  ππιιννππννηηήήζζννππλλ  ηηεελλ  εεγγθθεεθθξξηηκκέέλλεε  ππξξάάμμεε  θθννηηλλσσθθεειιννχχοο  

ρρααξξααθθηηήήξξαα  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  ππξξννζζδδηηννξξηηζζκκέέλλνν  ζζεε  ααππηηήήλλ  ααξξηηζζκκφφ  εεππηηρρννξξεεγγννχχκκεελλσσλλ  ζζέέζζεεσσλλ  

εεξξγγααζζίίααοο  θθααηη  λλαα  δδηηααηηεεξξήήζζννππλλ  ηηηηοο  ζζέέζζεεηηοο  ααππηηέέοο  θθααζζ’’  φφιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  ππιιννππννίίεεζζήήοο  ηηεεοο..  

εε  ππεεξξίίππηησσζζεε  ππννππ  κκεεηησσζζννχχλλ  ννηη  εεππηηρρννξξεεγγννχχκκεελλεεοο  ζζέέζζεεηηοο  ααππααζζρρφφιιεεζζεεοο  θθααηη  εεθθφφζζννλλ  νν  ΓΓηηθθααηηννχχρρννοο  

δδεελλ  ηηηηοο  ααλληηηηθθααηηααζζηηήήζζεεηη  κκέέζζαα  ζζεε  δδηηάάζζηηεεκκαα  3300  εεκκεεξξψψλλ,,  νν  ππ//υυ  ηηεεοο  εεγγθθεεθθξξηηκκέέλλεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζαα  

κκεεηηψψλλεεηηααηη  θθααηηάά  ααλλααιιννγγίίαα  ηησσλλ  ζζέέζζεεσσλλ  εεξξγγααζζίίααοο  ππννππ  κκεεηηψψζζεεθθααλλ  ρρσσξξίίοο  άάιιιιεεοο  εεππηηππηηψψζζεεηηοο  γγηηαα  ηηννλλ  

ΓΓηηθθααηηννχχρρνν..  

ΓΓηηααδδηηθθααζζίίαα  ΔΔππηηιιννγγήήοο  ΩΩθθεειιννππκκέέλλσσλλ  

ΣΣνν  ζζχχζζηηεεκκαα  εεππηηιιννγγήήοο  ζζαα  ββααζζίίδδεεηηααηη  ζζηηεε  κκννξξηηννδδφφηηεεζζεε  ζζππλλδδππααζζηηηηθθάά  ηησσλλ  θθξξηηηηεεξξίίσσλλ  φφππσσοο  

ααππηηάά  ννξξίίδδννλληηααηη  ζζηηεελλ  ππξξφφζζθθιιεεζζεε,,  ζζηηννλλ  θθααζζννξξηηζζκκφφ  ηησσλλ  ααππααξξααίίηηεεηησσλλ  δδηηθθααηηννιιννγγεεηηηηθθψψλλ  ππννππ  ππξξέέππεεηη  

λλαα  ππππννββιιεεζζννχχλλ  ααππφφ  ηηννπποο  δδππλλεεηηηηθθάά  σσθθεειιννχχκκεελλννπποο  θθααηη  ζζηηεε  ββααζζκκννιιφφγγεεζζεε,,  θθααηηάάηηααμμεε  ηησσλλ  

ππππννςςεεθθίίσσλλ  ζζεε  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ζζέέζζεεηηοο  κκεε  ηηεε  ρρξξήήζζεε  κκεερρααλλννγγξξααθθηηθθννχχ  ιιννγγηηζζκκηηθθννχχ  ααππφφ  ηηνν  ΓΓηηθθααηηννχχρρνν  

((ΙΙλλζζηηηηηηννύύηηνν  ΔΔξξγγααζζίίααοο  ΓΓΔΔΔΔ  ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ))..  

ΗΗ  εεππηηιιννγγήή  ηησσλλ  σσθθεειιννππκκέέλλσσλλ  ππξξααγγκκααηηννππννηηεείίηηααηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ππξξφφζζθθιιεεζζεε--εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  

δδηηθθααηηννχχρρννππ  ππξξννοο  ηηννπποο  δδππλλεεηηηηθθννχχοο  σσθθεειιννππκκέέλλννπποο,,  εε  ννππννίίαα  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ζζππλλννππηηηηθθήή  ππεεξξηηγγξξααθθήή  

ηηεεοο  δδξξάάζζεεοο,,  ηηνν  ρρξξννλληηθθφφ  δδηηάάζζηηεεκκαα  ααππααζζρρφφιιεεζζεεοο,,  ηηηηοο  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  δδεεμμηηφφηηεεηηεεοο//ππξξννζζφφλληηαα  ηησσλλ  

σσθθεειιννππκκέέλλσσλλ,,  ηηαα  θθξξηηηηήήξξηηαα  εεππηηιιννγγήήοο,,  ηηννλλ  ηηφφππνν  θθααηη  θθααηηααιιεεθθηηηηθθφφ  ρρξξφφλλνν  ππππννββννιιήήοο  ηησσλλ  ααηηηηήήζζεεσσλλ..  
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ΟΟ  θθάάζζεε  σσθθεειιννχχκκεελλννοο  ζζππκκκκεεηηέέρρεεηη  ζζεε  κκίίαα  ζζέέζζεε  εεξξγγααζζίίααοο  έέσσοο  ππέέλληηεε  ((55))  κκήήλλεεοο  ζζεε  δδηηάάζζηηεεκκαα  

δδψψδδεεθθαα  ((1122))  κκεελλψψλλ..  

  
 
 
       Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  161/2011. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                     Ο Γξακκαηέαο                  Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 
Μνιάνη 07-07-2011 
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 
 
 
Παπαδάθε Δπγελία 

   Μέληεο Γεψξγηνο Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
Καινγεξίλεο Ηιίαο 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 
Λχξαο Υαξάιακπνο 
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο 
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. 
νπξιάο Ισάλλεο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Μηραιφπνπινο Μηραήι 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Παπαδάθεο Γεψξγηνο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Υξηζηάθνο ηαχξνο 
Κξππσηφο Παλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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