
 
ησωνΈ ήκϊαπωρυΕ  

όκϊαπωρυΕ  οίεμαΤ   
ςήκαιερεφιρεΠ  ςηξυτπάνΑ  

 
7002 ΣΑΡΟΦΑΝΑ ΟΙΣΙΑΛΠ ΟΚΙΓΗΤΑΡΤΣ ΟΚΙΝΘΕ - 7002 ΑΠΣΕ( 3102 - )3102  

7002 ΑΤΗΤΟΚΙΤΑΜΗΡΙΕΧΙΠΕ ΙΑΚ ΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ« ΑΜΜΑΡΓΟΡΠ .Π.Ε - 3102 » 
 )ΙΙ ΝΑΠΕ(  

ΗΞΑΡΠ « ΣΟΚΙΤΚΑΛΛΑΝΕ ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ » 
 

 ΗΨΗΛΙΡΕΠ  ΣΑΕΝ ΣΟΡΠ ΣΟΤΝΟΡΕΦΑΙΔΝΕ ΣΗΣΩΛΗΔΚΕ ΣΗΣΗΛΚ  

 Η  αίσερηπΥ ήκιδιΕ  ιακ ύομσιτιλοΠ ύομσιρυοΤ  Π.Υ.Ε( .Ο.Τ ).   υοτ  ιακ ύομσιτιλοΠ υοίεγρυοπΥ
ύομσιρυοΤ , ίελακ ιεσάτορπ νυολλάβοπυ αν ςυονεμόρεφαιδνε ςυοτ  αιγ ς  νητσ νωγρέ ηξατνέ νητ

ηξάρΠ : 
« ΣΟΚΙΤΚΑΛΛΑΝΕ ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ » 

ηξάρΠ Η « κιτκαλλανΕ ςό »ςόμσιρυοΤ  αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ οτσ ιατεσσάτνε 
( ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ .Ε.Α.Π.Ε 7002 ΑΠΣΕ υοτ οισίαλπ οτσ ) - ιακ 3102  

 ίεποκσοπα σ  εμ ςοτνόϊορπ ύοκιτσιρυοτ ύοκινηλλε υοτ όμσιτυολπμε νοτσ ιακ ησηίοποροφαιδ ητ
σηίοποιξα ήκιταμηριεχιπε νητ ύομσιρυοτ νώφρομ νώκιτκαλλανε η σ ,  ήκιτσιρυοτ ιακ ηξιεδάνα νητ

ισυφ υοτ ησηίοποιξα ιακ ςοταμέθοπα ύοκιμσιτιλοπ ιακ ύοκ σ  ςητ ςατητόκιχοπε ςητ ησνυλβμά νητ
ςησητήζ ςήκιτσιρυοτ . 

 
 ηξάρΠ Η  νωτ όσοπ όκιλονυσ οτ εμ ιατίετοδοταμηρχ €  00,000.000.02 α )ηνάπαΔ αισόμηΔ(  ατ όπ

:αταμμάργορΠ άκαισηριεχιπΕ ωτάκαραπ  
 

.1   όσοΠ € 00,616.546.31   ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ οτ όπα
»ατητόκιταμηριεχιπΕ . 

.2  όσοΠ  €  00,654.816.1  όκαιερεφιρεΠ οτ όπα ςήκιττΑ αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ  

.3   όσοΠ € 00,094.839  όκαιερεφιρεΠ οτ όπα ισηριεχιπΕ ςαίνοδεκαΜ αμμαργόρΠ όκα -  ςηκάρΘ
)αίνοδεκαΜ ήκιρτνεΚ( . 

.4   όσοΠ € 00,894.039   όκαιερεφιρεΠ οτ όπα ςαίνοδεκαΜ αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ -  ςηκάρΘ
)αίνοδεκαΜ ήκιτυΔ( . 

.5   όσοΠ € 00,130.987.1  όκαιερεφιρεΠ οτ όπα ςαίλασσεΘ αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ -  ςάερετΣ
ςαδάλλΕ - ερετΣ( υορίεπΗ )αδάλλΕ ά . 

.6   όσοΠ €  00,909.770.1 όκαιερεφιρεΠ οτ όπα  νωσήΝ ιακ ςητήρΚ αμμαργόρΠ όκαισηριεχιπΕ 
.)οίαγιΑ οιτόΝ( υοίαγιΑ  

 
 ιακ ησωνΈ ήκϊαπωρυΕ νητ όπα ιατίετοδοταμηρχγυσ ςοταμμάργορπ υοτ ηνάπαΔ αισόμηΔ Η

 ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ όπα αρετόκιδιε ΑΠΤΕ(  ΑΠΤΕ υοτ ήλοτσοπΑ .)
:ιανίε  όκιτοιβ οτ ιακ ηξυτπάνα νητ άροφα νοσό νωτήτοσινα νωτ ησνυλβμά νητσ ήλοβμυσ η )α( 

 νωτ ςησηρέτσυθακ ςητ ησωίεμ ητ ιακ ςώθακ ,νώιερεφιρεπ νωρόφαιδ νωτ ύξατεμ οδεπίπε
ρόιδ νητσ ήλοβμυσ η )β( ιακ νώιερεφιρεπ νωνέμηονυε ορετόγιλ  νωτ ησωθ νωρετόιρυκ  

τητόνιοΚ νητσ νωτήτοσινα νώκαιερεφιρεπ ητσ ηράχ ,α σ ητσ ιακ ηξυτπάνα νητσ ,ήχοτεμμυ  
 νητσ ιακ ςώθακ ,νώιερεφιρεπ νωνέμηρετσυθακ άκαιξυτπανα νωτ ήγομρασορπ ήκιτωρθραιδ

όκινωνιοκ - .νώιερεφιρεπ νωτ ησητόρκγυσανα ήκιμονοκιο  
οροπμ αμμαργόρπ οτΣ  όπα νυολλάβοπυ αν νύ ησατόρπ )1( αίμ , ανέμωνομεμ ετίε ε  όπα ετί

ύονιοκ  ήφρομ ητ εμ ςαίσαγρενυΣ , απωσόρΠ άκιμοΝ ή άκισυΦ ανεμάτσιφυ ,  υοπ
 ιατνύοιοποιρητσαρδ  άτητόιρητσαρδ ητ νυονίετκεπε αν ιατιεκόρπ ή  υοέν ιακ ηξρανέ ςατνονάκ ,ςυοτ

,.Δ.Α.Κ υομιξέλιπε άνα νητσ ομσιρυοτ νώφρομ νώκιτκαλλανε ηξυτπ ύ  ιατνορέφανα άτυα ςωπό ,
 ςήκιτυδνεπε ςήλοβοπυ αμωίακιδ νυοχέ νεδ ιακ ιατνύοριαξΕ .ςηξάρΠ ςητ όγηδΟ νοτσ άκιτυλανα

.ςυοτ ςέκιρταγυθ ιο ιακ/ή ίομσιναγρο ιακ ςιεσήριεχιπε ςεισόμηδ ιο ςησατόρπ  
πυ άνα ςόμσιγολοπϋορπ ςοτσιχάλε Ο  ήκιτωιδι ιακ ηνάπαδ αισόμηδ( ησατόρπ ηνεμόλλαβο

 ςιτσ ιατεχρένα )ήχοτεμμυσ € 01 00,000.  ςιτσ ςοτσιγέμ ο ιακ 00,000.004€ .  ςαισόμηδ ότσοσοπ οΤ 
 ιατεζίρο ςησητόδοταμηρχ  οτσ 05 %. 



 ςιεσάτορπ ιΟ άκινορτκελη ιατνολλάβοπυ ητ όπα ν 4η 2102 υοίραυοναΙ  ητ ιακ ςωέ ν 13 η 
οναΙ υοίραυ 2102 ,  ωσέμ υοπότ ύοκαυτκιδαιδ υοτ  www . siesydnepe . rg / sim  αίμσεθορπ ςΩ .

 η ιατεζίρο νωεσάτορπ νωτ ςήλοβοπυ ςήκινορτκελη 42 η αρώ  ςω ίετσιροθακ ιεχέ υοπ ςαρέμη ςητ 
αίνημορεμη ήκιτκηλατακ ςήλοβοπυ ςήκινορτκελη .  ςητ ςαίνημορεμη ςητ ηξήλ ητ άτεΜ 

 ήλοβοπυ αίμακ ήτκεδοπα ιατενίγ νεδ ,νωεσάτορπ νωτ ςήλοβοπυ ςήκινορτκελη
.νωεσάτορπ  

 ιακ άκιτηγολοιακιδ ανεμύοτιαπα αΤ  υοπύτνε ςοτνέθηλβοπυ άκινορτκελη υοτ ησωπύτκε η
ςήλοβοπυ ,  νύολετοπα αίοπο ατ τητόιφηψοπυ ολεκάφ όκισυφ οτ ςα  ,  ιατνολλάβοπυ

ήφρομ ηπυτνέ εσ άκιτωερχοπυ , ςότνε  ετνέπακεδ ( 51 νώρεμη νώκαιγολορεμη )  όπα  νητ 
νωεσάτορπ νωτ ςήλοβοπυ αίνημορεμη ήκιτκηλατακ ,  υοτ ςυορίατε ςυοτ όπα νανέ εσ  υοσεμάιδνΕ

ταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ αέροΦ »ατητόκι  
( .Ε.Α.Π.Ε.Φ.Ε ) ςησυδνέπε ςητ ςησηίοπολυ αιερέφιρεΠ νητ εμ αγολάνα , ,  ατσ ιακ ςώθακ 

ςίεροΦ ςύοκαιξυτπανΑ ιακ αταμύρδΙ άκιζεπαρΤ ΕΑΠΕΦΕ νοτ εμ ανεμόζαγρενυσ ,  ςωπό  άτυα
 ιατνορέφανα .ςηξάρΠ ςητ ύογηδΟ υοτ αμητράραπ όκιτεχσ εσ άκιτυλανα  

 ςιεσέθοπϋορπ ιΟ ανεμύοτιαπα ατ ,ςήχοτεμμυσ  ςοπόρτ ο ιακ αίσακιδαιδ η ,άκιτηγολοιακιδ 
 αιγ νωεσάτορπ νωτ ηξατνέ η ,ςησηγόλοιξα ιακ ςησατέξε αίσακιδαιδ η ,νωεσάτορπ νωτ ςήλοβοπυ
 ο ,υοίδεχσ υοτ ςησιρκγέ ησωτπίρεπ νητσ νωχύοιακιδ νωτ ςιεσώερχοπυ ιο ,ησητόδοταμηρχ

οβατακ ςοπόρτ ςησυχσίνε ςητ ςήλ ,  ιατνονάβμαλιρεπ αιερέμοτπελ αίακγανα ηλλά εθάκ ιακ ςώθακ 
.ςηξάρΠ ςητ όγηδΟ νοτσ άκιτυλανα  

 νοΤ O όγηδ « ςηξάρΠ ςητ ςόκιτκαλλανΕ ςόμσιρυοΤ ςώθακ ,ςήλοβοπυ οπυτνέ οτ ,» κ  ατ αλό ια
ςησηλκσόρπ ςητ απυτνέ  ιο ε νεμόρεφαιδν  νυοκσίρβ ατ αν νύοροπμ ιο ςυοτσ ςυοπότ ςύοκαυτκιδαιδ  

ύομσιρυοΤ ιακ ύομσιτιλοΠ υοίεγρυοπΥ υοτ  ( www . oppy . rg  ιακ  rg.eceergtisiv.www ,)  υοτ  ΑΠΣΕ 
( rg.apse.www , www . siesydnepe . rg ), τ /ΔΥΕ ςη  ΕΑΠΕ ( rg.atitokitsinogatna.www ),  ΕΑΠΕΦΕ υοτ 
( rg.eapefe.www ) κ ,  ιακ ςώθα ςυοπότ ςύοκαυτκιδαιδ ςυοτσ οτ νωρίατε νωτ  νωτ ιακ ΕΑΠΕΦΕ υ

.νωέροΦ ιακ νωτάμυρδΙ νώκιζεπαρΤ ΕΑΠΕΦΕ νοτ εμ νωνεμόζαγρενυσ  
 αιΓ νιρκυειδ ιακ ςείροφορηλπ ςέκιτυλανα ί ςιεσ ο , μ ιονεμόρεφαιδνε ι  εμ νύονωνιοκιπε αν νύοροπ

 ςυοτ  ςυοπότ άτακ σ ιατνορέφανα νωίοπο νωτ ςαίνωνιοκιπε αίεχιοτσ ατ ΕΑΠΕΦΕ υοτ ςυορίατε οτ  
ςηξάρΠ ςητ ύογηδΟ υοτ αμητράραπ όκιτεχσ ,  ιακ ςώθακ τσ α νωφέλητ α 012 -  0125896  ιακ 108 - 11 -

00363 . 
 
 
 

ανήθΑ ,   32 . 21 . 1102  
 

ΙΟΓΡΥΟΠΥ ΙΟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ςησυχσίνε ηξάρπ Η ΣΟΚΙΤΚΑΛΛΑΝΕ  ατητόκιτσινωγατνΑ .Π.Ε υοτ οισίαλπ οτσ ιατίειοποταμγαρπ ΣΟΜΣΙΡΥΟΤ 
πΕ ιακ  ςαίνοδεκαΜ ΠΕΠ νωτ ιακ )ΙΙ ΝΑΠΕ( ατητόκιταμηριεχι – ςητήρΚ ΠΕΠ ,ςηκάρΘ -  ΠΕΠ ,υοίαγιΑ νωσήΝ

ςαίλασσεΘ -  ςαδάλλΕ ςάερετΣ -  ςητ ιακ ςαδάλλΕ ςητ  ησητόδοταμηρχγυσ ητ εμ )ςήκιττΑ ΠΕΠ ,υορίεπΗ 
 ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ – ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ . 

 ,ΣΗΞΥΤΠΑΝΑ  ΣΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ
ΙΑΚ  ΣΑΙΛΙΤΥΑΝ  

ΣΟΓΡΥΟΠΥ ΣΗΤΩΡΗΛΠΑΝΑ Ο  
 
 
 
ΣΗΤΑΡΚΩΣ  ΣΗΔΙΝΥΞ  

 

ΙΤΙΛΟΠ ΥΟΜΣΙΡΥΟΤ ΙΑΚ ΥΟΜΣ  
 
 
 
 
 

ΣΟΝΑΛΥΟΡΕΓ ΣΟΛΥΑΠ  


