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αίμσεθορπ νητ ήλοβοπυ ς  ηξάρΠ νητσ ηξατνέ ςορπ νωγρέ νωεσάτορπ «  ςόκιτκαλλανΕ

ςόμσιρυοΤ  »  ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ
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ΙΟΓΡΥΟΠΥ ΙΟ  

 

ΣΗΞΥΤΠΑΝΑ ΣΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ  ΙΑΚ ΣΑΙΛΙΤΥΑΝ  ,  ΥΟΜΣΙΤΙΛΟΠ ΥΟΜΣΙΡΥΟΤ ΙΑΚ  

 

:ηψόπυ ςατνοχΈ  
 

.1  .Δ.Π οΤ βυΚ ατ ιακ ησηνρέβυΚ νητ αιγ ςαίσεθομον ησηίοποκιδωΚ« 5002/36  άκιτηνρε
89 ’Α ΚΕΦ( »αναγρό .)  

.2  .Δ.Π οΤ 02/221 ρυοπΥ υοτ ησατσύσανΑ« 40 58 ’Α ΚΕΦ( »ύομσιρυοΤ υοίεγ  .)  

.3   .Δ.Π οΤ τσιρυοΤ υοίεγρυοπΥ υοτ ςόμσιναγρΟ« 5002/941 112 ’Α ΚΕΦ( »ςηξυτπάνΑ ςήκι .)  

.4  έθ ιακ ςηξυτπάνΑ ςήκιτσιρυοΤ υοίεγρυοπΥ υοτ ςετητόιδομρΑ« 4002/0723 .Ν οΤ  αταμ
781 ’Α ΚΕΦ( »ύομσιρυοτ .)  

.5  « 7002/4163 .Ν οΤ  νητ αιγ νωεσάβμεραπ νώκαιξυτπανα ήγομραφε ιακ ςοχγελέ ,ησιρίεχαιΔ
οίρεπ ήκιταμμαργορπ  7002 οδ – 762 ’Α ΚΕΦ( »3102  οτ εμ εκηθήιοποπορτ ςότυα ςωπό ,)

 νωτ ςατητόκιταμσελετοπα ςητ ησυχσίνε ιακ ησηίοπολπα ,ησωρτνέκοπΑ« 0102/0483 .Ν
γηταρτΣ ύοκινθΕ υοτ νώισακιδαιδ 7002 )ΑΠΣΕ( ςάροφανΑ υοίσιαλΠ ύοκι -  ιακ 3102  ςελλά

35 ’Α ΚΕΦ( »ςιεξάταιδ ιεύχσι ιακ )  ,  ςωίδι ιακ  ςιτ 2 ιακ 1.ραπ 1 υορθρά υοτ 7. 
.6  Π οΤ .Δ.  ιακ ύομσιτιλοΠ νωίεγρυοπΥ νωτ ςησυενώχγυσ ίρεπ 9002/681  ςήκιτσιρυοΤ

ςηξυτπάνΑ 312 ’Α ΚΕΦ( .)  
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.7  τ ησατσύσανΑ« 9002/581 .Δ.Π οΤ  υοτ ησυενώχγυσ ,νώκιμονοκιΟ υοίεγρυοπΥ υο
 ςήκιροπμΕ ιακ ςηξυτπάνΑ αίεγρυοπΥ ατ εμ νώκιμονοκιΟ ιακ ςαίμονοκιΟ υοίεγρυοπΥ
 οίεγρυοπΥ εσ υοτ αίσαμονοτεμ ιακ ςήκιτιλοΠ ςήκιτωισηΝ ιακ υοίαγιΑ ,ςαίλιτυαΝ

ατητόκιτσινωγατνΑ ,ςαίμονοκιΟ 312 ’Α ΚΕΦ( ςαίλιτυαΝ ιακ ς .)  
.8   »νωίεγρυοπΥ νωτ νωτήτοιδομρα νωτ ήμονατακανα ιακ ςόμσιροθαΚ« 9002/981 .Δ.Π οΤ

.)0102/122 ’Α ΚΕΦ(  
.9  oT Α ΚΕΦ( 0102/69 .Δ.Π ’ 071  ιακ νωσήΝ ,νωεσέθοπυ νωισσάλαΘ υοίεγρυοπΥ ησατσύΣ« )

 νωτ νωτήτοιδομρα ήμονατακανα ιακ υοτ νωτήτοιδομρα νωτ ςόμσιροθακ ,ςαίειλΑ
ρυοπΥ .»νωίεγ  

.01   1102/56 .Δ.Π οΤ Α ΚΕΦ( ’ 741  ) )α αίεγρυοπΥ ατσ ΔΗΑΣΕΠΥ υοτ ησαπσάιΔ«   νώκιρετωσΕ
 νωτ ησυενώχγυσ ,ςησηνρέβυκαιΔ ςήκινορτκελΗ ιακ ςησιμθύρρατεΜ ςήκιτηκιοιΔ )β ιακ
 ,νωεσέθοπΥ νωίσσαλαΘ ιακ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ,ςαίμονοκιΟ νωίεγρυοπΥ

ακ νωσήΝ  ιακ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ,ςηξυτπάνΑ οίεγρυοπΥ οτσ ςαίειλΑ ι
 ςαίνωνιοκιπΕ ιακ ςησωρέμηνΕ νώιεταμμαρΓ νώκινεΓ νωτ όγρυοπυθωρΠ νοτσ άροφατεμ

 νωτάμυεκσηρΘ ιακ ςησηθάΜ υοίΒ άιΔ ,ςαίεδιαΠ οίεγρυοπΥ οτσ ιακ  ςήκινεΓ ςητ
.»ςάινεΓ ςαέΝ ςαίεταμμαρΓ  

.11  Δ.Π οΤ . 011 ( 1102/ Α ΚΕΦ /342 ’ )  ιακ ύομσιτιλοΠ ύογρυοπΥ υοτ ησέθ ητσ ύομσιροιδ ίρεπ
 υονάλυορεΓ .Π .κ υοτ ύομσιρυοΤ  ,ςηξυτπάνΑ ύογρυοπΥ ήτωρηλπανΑ υοτ ησέθ ητσ ιακ

ηδίνυΞ ητάρκωΣ .κ υοτ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ . 
.21  ρα ’πυ νηΤ 0472 ’Β ΚΕΦ( 1102.11.42/31Υ .θι Α )  ύογρυοπυθωρΠ υοτ ησαφόπ «  ςόμσιροθαΚ

 ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ,ςηξυτπάνΑ ύογρυοπΥ ήτωρηλπανΑ υοτ νωτήτοιδομρα
ηδίνυΞ ητάρκωΣ .»  

.31  oT 211΄ Α ΚΕΦ( 0102/1683 .Ν  ησητράνα ήκιτωερχοπυ νητ εμ ςαιενάφαιδ ςητ ησυχσίνΕ« )
ιοιδ ,νώκιτηνρεβυκ νωτ νωεξάρπ ιακ νωμόν  οτσ νωνάγρο νώκιτηκιοιδοτυα ιακ νώκιτηκ

»ςιεξάταιδ ςελλά ιακ »αιεγύαιΔ αμμαργόρΠ« ουτκίδαιΔ . 
.41   ςητ υοίλυοβμυΣ υοτ ιακ υοίλυοβονιοΚ ύοκϊαπωρυΕ υοτ 6002/0801 )ΚΕ( όμσινοναΚ νοΤ

 ησηγράτακ νητ ιακ ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ αιγ 6002 υοίλυοΙ ςη5
 ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςητ αδίρεμηφΕ ημησίπΕ( 9991/3871 )ΚΕ( ύομσινονακ υοτ  ςητ 012 L

)6002 υοίλυοΙ ςη13  .  
.51   ύομσιροθακ ίρεπ 6002 υοίλυοΙ ςη11 ςητ υοίλυοβμυΣ υοτ 6002/3801 )ΚΕ( όμσινοναΚ νοΤ

υΕ οτ ,ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ αιγ νωεξάταιδ νώκινεγ  όκϊαπωρ
 )ΚΕ( ύομσινονακ υοτ ησηγράτακ νητ ιακ ςήχονυΣ οίεμαΤ οτ ιακ οίεμαΤ όκινωνιοΚ

ςησωνΈ ςήκϊαπωρυΕ ςητ αδίρεμηφΕ ημησίπΕ( ςηξυτπάνΑ 9991/0621  ςη13 ςητ 012 L 
)6002 υοίλυοΙ . 

.61  σιπσέθ ητ αιγ 6002 υοίρβμεκεΔ ςη8 ςητ ςήπορτιπΕ ςητ 6002/8281 )ΚΕ( όμσινοναΚ νοΤ  η
 υοίλυοβμυΣ υοτ 6002/3801 .θιρα )ΚΕ( ύομσινονακ υοτ ήγομραφε νητ εμ άκιτεχσ νωνόνακ
 ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ αιγ νωεξάταιδ νώκινεγ νωτ ύομσιροθακ ίρεπ
 ύομσινονακ υοτ ιακ ςήχονυΣ οίεμαΤ οτ ιακ οίεμαΤ όκινωνιοΚ όκϊαπωρυΕ οτ ,ςηξυτπάνΑ

υοτ 6002/0801  οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ αιγ υοίλυοβμυΣ υοτ ιακ υοίλυοβονιοΚ ύοκϊαπωρυΕ 
 αδίρεμηφΕ ημησίπΕ( ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ )6002 υοίρβμεκεΔ ςη72 ςητ 173 L . 

.71   6002 υοίρβμεκεΔ ςη8 ςητ ςήπορτιπΕ ςητ 6002/8281 )ΚΕ( όμσινοναΚ νοτσ όκιτωθροιδ οΤ
άκιτεχσ νωνόνακ ησιπσέθ ητ αιγ  6002/3801 .θιρα )ΚΕ( ύομσινονακ υοτ ήγομραφε νητ εμ 

 οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ οτ αιγ νωεξάταιδ νώκινεγ νωτ ύομσιροθακ ίρεπ υοίλυοβμυΣ υοτ



 υοτ ιακ ςήχονυΣ οίεμαΤ οτ ιακ οίεμαΤ όκινωνιοΚ όκϊαπωρυΕ οτ ,ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ
ονιοΚ ύοκϊαπωρυΕ υοτ 6002/0801 ύομσινονακ  οτ αιγ υοίλυοβμυΣ υοτ ιακ υοίλυοβ

 αδίρεμηφΕ ημησίπΕ( ςηξυτπάνΑ ςήκαιερεφιρεΠ οίεμαΤ όκϊαπωρυΕ  ςητ 54 L ςη82  
υοίρβμεκεΔ  6002 ). 

.81  Κ νοΤ  6002/8991 )ΚΕ( όμσινονα ςητ  ςητ ςήπορτιπΕ 6002 υοίρβμεκεΔ ςη51   νητ αιγ
ύχσινε ςιτσ ςηκήθνυσ ςητ 88 ιακ 78 νωρθρά νωτ ήγομραφε ςαίσαμησ ςονοσσή ςιεσ  

(  αδίρεμηφΕ ημησίπΕ  L 973 6002 υοίρβμεκεΔ ςη72 ςητ ). 
.91   νητ αιγ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ ησαφόπα 7002.30.82/9831 )7002( Ε .θιρα ’πυ νηΤ

.)ΑΠΣΕ( ςαδάλλΕ ςητ ςάροφανΑ υοίσιαλΠ ύοκιγηταρτΣ ύοκινθΕ υοτ ησιρκγέ  
.02  ησαφόπα 8335 )7002( Ε .θιρα εμ νηΤ  7002 υοίρβωτκΟ ςη62 ςητ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ 

 ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ ησιρκγέ νητ αιγ
 αιγ ςησιλκγύσ ςητ οισίαλπ οτσ ,ΑΠΤΕ οτ όπα ησυχσίνε ήκιτονιοκ αιγ ,»ατητόκιταμηριεχιπΕ

( ςοδάλλΕ ςητ ςειερέφιρεπ ώτκο ςιτ ICC 7002 RG 161 P 00Ο .)1  
.12   .θιρα εμ νηΤ C  7002 υοίρβμεοΝ ςη5 ςητ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ ησαφόπα 3445 )7002( 

 »ήκιττΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ ύοκαιερεφιρεΠ υοτ ησιρκγέ νητ αιγ
( ICC 7002 RG 161 P .)600Ο  

.22   .θιρα εμ νηΤ C 02 υοίρβωτκΟ ςη62 ςητ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ ησαφόπα 7335 )7002(  70
 αίνοδεκαΜ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ ύοκαιερεφιρεΠ υοτ ησιρκγέ νητ αιγ -  »ηκάρΘ 

( ICC 7002 RG 161 P .)800Ο  
.32   .θιρα εμ νηΤ C  7002 υοίρβωτκΟ ςη62 ςητ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ ησαφόπα 2335 )7002( 

ασσεΘ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ ύοκαιερεφιρεΠ υοτ ησιρκγέ νητ αιγ  αίλ -  άερετΣ 
 αδάλλΕ - ( »ςοριεπΉ ICC 7002 RG 61 PU .)100Ο  

.42   .θιρα εμ νηΤ C  7002 υοίρβμεοΝ ςη5 ςητ .Κ.Ε νωτ ςήπορτιπΕ ςητ ησαφόπα 9345 )7002( 
 νωσήΝ ιακ ςητήρΚ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ ύοκαιερεφιρεΠ υοτ ησιρκγέ νητ αιγ

( »υοίαγιΑ ICC 7002 RG 61 PU .)200Ο  
.52  Δ.Π οΤ 91/89 .  ςήγομραφε ςητ ςίεροφ ςυοσεμάιδνε εσ ςησεθάνα ςείσακιδαιδ ιακ ιορΌ« 69

 ςυοτσ ιατνορέφανα αίοπο ατ ςηξυτπάνΑ οίεγρυοπΥ οτσ ςυοτ νωτάμημτ ή νωτάμμαργορπ
 ύοκιτωιδι υοτ αγρέ νύοροφα ιακ ςαίγολονχετ ιακ ςανυερέ ,ςαιεγρένε ,ςαίναχημοιβ ςίεμοτ

 ςητ ιακ ςώθακ αέμοτ να νωτ ςησιρίεχαιδ 77 ’Α ΚΕΦ( »νωρόπ νωχιοτσίτ .)  
.62   & ςαίμονοκιΟ υοίεγρυοπΥ υοτ ησαφόπα 8002.30.72/9471 ΣΥΕ/35041 .θιρα ’πυ νηΤ

αμήτσυΣ ησαφόπΑ ήκιγρυοπΥ« νώκιμονοκιΟ 045΄Β ΚΕΦ( »ςησιρίεχαιΔ ςοτ ωπό ,)  ς
θιρα ’πυ ςιτ εμ εκηθήιοποπορτ 91 ΚΕΦ( 1402 ΥΘΥΕ/40834 .  ιακ )9002.90.90/Β/75

ΥΘΥΕ/02082  ( 2121  ΚΕΦ .ιεύχσι ιακ )0102.70.91/Β/8801  
.72  κιγηταρτΣ ςαίσερηπΥ ςήκιδιΕ ςητ οιλκύκγε 8002.30.72/52241 .θιρα ’πυ νηΤ ύο  ύομσαιδεχΣ 

 νώκαισηριεχιπΕ νωτ ησυεκίδιεξε νητ εμ άκιτεχσ ,ΟΙΟΠΥ υοτ ςησηγόλοιξΑ ιακ
.νωτάμμαργορΠ  

.82  κίδιεξε νηΤ  ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ ησυε
« νωεξάρπ αίρογητακ νητ αιγ »ατητόκιταμηριεχιπΕ E  ςόκιτκαλλαν  ςοταμέθ υοτ »ςόμσιρυοΤ

« ςατητόιαρετορπ ύομσιρυοτ νώφρομ νώκιδιε ιακ νώκιτκαλλανε νωτ ησυχσίνΕ  .»  
.92  Α εμ νηΤ .Π. .01.31/7156 ΣΥΕ/08664 ΟΙΟΠΥ  ςησηρώχκε ησαφόπΑ ήκιγρυοπΥ ήνιοΚ 8002

 νώκαισηριεχιπΕ νώκαιερεφιρεΠ νωτ ςιεξάρπ αιγ ςησιρίεχαιδ νωτήτοιδομρα
7002 υοδόιρεπ ςητ νωτάμμαργορΠ -  ύοκαισηριεχιπΕ υοτ αίσερηπΥ ήκιδιΕ νητσ ,3102



ιοποπορτ ςωπό ,»ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ  ιακ εκηθή
.ιεύχσι  

.03   νητ αιγ αέταμμαρΓ ύοκιδιΕ υοτ ησαφόπα 9002.40.41/Δ9101/6224 .θιρα ’πυ νηΤ
 ςησιρίεχαιΔ νωέροΦ νωσεμάιδνΕ ήγολιπΕ« υογρέ υοτ ησεθάνα νητ αιγ ατητόκιτσινωγατνΑ
 ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ νωεσύχσινΕ νώκιταρΚ

ριεχιπΕ ρθρά οτ εμ ανωφμύσ ,ατητόκιταμη ΔΠ οτ ιακ 7002/4163 .Ν υοτ 4 ο  νοτσ ,»6991/89 .
Ε.Φ.Ε.Π.Α. .Ε  

.13  0/5441/5917 .θιρα ’πυ νηΤ 0961 ’Β ΚΕΦ( 0102.01.51/020  ύογρυοπΥ υοτ ησαφόπΑ ήνιοΚ )
 ύομσιρυοΤ ύομσιτιλοΠ ύογρυοπΥ υοτ ιακ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ,ςαίμονοκιΟ

γ  ςονισάρΠ« νωεξάρΠ ςείρογητακ ςιτ αιγ ςησιρίεχαιδ νωτήτοιδομρα ησηρώχκΕ νητ αι
 ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ »ςόμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ« ιακ »ςόμσιρυοΤ

 αίσερηπΥ ήκιδιΕ νητσ ,»ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ«  ιακ ύομσινοτνυΣ
αέμοΤ νωεσάρΔ ςησιρίεχαιΔ ύομσιρυοΤ  ύοκαισηριεχιπΕ υοτ αέροΦ οσεμάιδνΕ νοτσ ιακ 

Ε( »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ .Φ.Ε.Π.Α.Ε.  .)  
.23  ’πυ νηΤ  .θιρα Δ/ΠΟΤΥΕ /Φ IIIV 042 ’Β ΚΕΦ( 662/α υοπΥ ήνιοΚ )  ησαφόπΑ ήκιγρ

Α.Υ.Κ ςητ ςησηίοποπορτ ’πυ .  .θιρα  02.21.92/34376/ΣΟΝΓ/ΟΠΠΥ  εμ )0261’Β ΚΕΦ( 00
 ησηγράτακ νητ ιακ ύομσιτιλοΠ αέμοΤ ςαίσερηπΥ ςήκιδιΕ ςητ ησωρθράιδανα νητ όποκσ

951.θιρα’πυ ςητ Υ.Κ )8002/Β/5361 ΚΕΦ( 8002.7.92/30 .Α  ςαίσερηπΥ ςήκιδιΕ ςητ ςησατσύσ .
σιρυοΤ υοίεγρυοπΥ νηώρπ υοτ νωεσάρΔ ςήγομραφΕ ιακ ςησιρίεχαιΔ ύομσινοτνυΣ  ςήκιτ

’πυ νητ εμ εκηθήιοποπορτ ήτυα ςωπό ,ςηξυτπάνΑ  .θιρα   ΚΕΦ( 9002.2.81/2134  ’Β  )513
.ησαφόπα  

.33   .θιρα ’πυ νηΤ 51/2Α/327/1473 - 70 -  1102 « ςηξάρΠ ςητ ύογηδΟ υοτ ησιρκγέ  ςόκιτκαλλανΕ
ςόμσιρυοΤ  »  όπα οτ ν κιδιΕ ό .ατητόκιτσινωγατνΑ νητ αιγ αέταμμαρΓ  

.43  πυ νηΤ ΠΥΕ .θιρα ’ ΤΟ Α/ 2/ 1732/20Ε / 1102.80.90 ΚΕΦ( ’Β  7302 )  νωτ ησαφόπΑ ήνιοΚ
 εμ ύομσιρυοΤ ιακ ύομσιτιλοΠ ιακ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ςαίμονοκιΟ νώγρυοπΥ

 νωεσάτορπ ήλοβοπυ νητ αιγ ςοτνορέφαιδνε ςησωλήδκε ησηλκσόρΠ« :αμέθ  νωγρέ  ςορπ
‘‘ ηξάρΠ νητσ ηξατνέ ςόκιτκαλλανΕ οΤ  ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ ’’ςόμσιρυ

7002 »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« - 3102 .»  
.53  /10.20Ε/2Α/ΤΟΠΥΕ .θιρα ’πυ οΤ 41/8883 . 21  ςαίσερηπΥ ςήκιδιΕ ςητ οφαργγέ 1102.

 αμέθ εμ ύομσιρυοΤ ιακ ύομσιτιλοΠ  ςητ ςήγομραφΕ ύογηδΟ υοτ ςησηίοποπορτ ησιρκγΈ«
ξάρΠ  ςη “ ςόμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ ”». 

.63  .θιρα ’πυ οΤ 61/2Α/1131/6246 - 21 - 1102   υοτ ςησιρίεχαιΔ ςαίσερηπΥ ςήκιδιΕ ςητ οφαργγέ
 οίοπο οτ εμ »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ

 ιατενίρκγε »ςόμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ« ςηξάρΠ ςητ ςόγηδΟ ςοέν ο . 
.73   .θιρα ’πυ νηΤ 3904/20Ε/2Α/ΤΟΠΥΕ ΚΕΦ( 1102.21.32/ ’Β  )0113  νωτ ησαφόπΑ ήνιοΚ

 εμ ύομσιρυοΤ ιακ ύομσιτιλοΠ ιακ ςαίλιτυαΝ ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ ςαίμονοκιΟ νώγρυοπΥ
:αμέθ ησηλκσόρπ αέΝ«  ήλοβοπυ νητ αιγ ςοτνορέφαιδνε ςησωλήδκε  νωγρέ νωεσάτορπ 

 νητσ ηξατνέ ςορπ  ηξάρΠ « ςόμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ  »  ύοκαισηριεχιπΕ υοτ
7002 »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« ςοταμμάργορΠ - Ε( 3102 .Π.Α.Ε.)». 

.83   ησατάραΠ« :αμέθ εμ .Ε.Α.Π.Ε.Φ.Ε υοτ οφαργγέ 2102.10.81/6511 .θιρα ’πυ οΤ
 ςόκιτκαλλανΕ ςησάρΔ ςητ νωεσάτορΠ ςήλοβοπΥ ςαίμσεθορΠ .»ςόμσιρυοΤ  

.93   :αμέθ εμ .Ε.Α.Π.Ε .Δ.Υ.Ε ςητ οφαργγέ 2102.10.02/ΡΥΟΤ.ΛΛΑΝΕ/103 .θιρα ’πυ οΤ
»ςόμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ ςησάρδ ςητ νωεσάτορπ ςήλοβοπυ ςαίμσεθορπ ησατάραΠ« . 



.04   ηξατνέ αιγ νωγρέ νωεσάτορπ ςήλοβοπυ ςαίμσεθορπ ςητ ςησατάραπ ηκγάνα νηΤ  νητσ
 ηξάρΠ « τκαλλανΕ ςόμσιρυοΤ ςόκι  »  ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ

7002 »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« - Ε( 3102 .Π.Α.Ε.)  ατ όπα εψυκέορπ ςω ,
.ύομσιρυοτ υοτ νωέροφ ιακ νωνέμορεφαιδνε αταμήτια  

.14  ηνάπαδ ιατίελακορπ νεδ ςήτυα ςησαφόπα ςητ ςιεξάταιδ ςιτ όπα ιτό ςόνογεγ οΤ  ςοράβ εσ 
 νωίσομηΔ αμμαργόρΠ οτσ ςηνεμόπελβορπ ςητ ναρέπ ύομσιγολοπϋορΠ ύοκιταρΚ υοτ

 ςυοψύ νωεσύδνεπΕ  € 02 000.000. . 

 
Ε Μ Υ Ο Ζ Ι Σ Α Φ Ο Π Α  

 
.1   ηξατνέ ςορπ νωγρέ νωεσάτορπ νωτ ςήλοβοπυ ςήκινορτκελη αίμσεθορπ νητ εμυονίεταραΠ

όμσιρυοΤ ςόκιτκαλλανΕ« ηξάρΠ νητσ  ςοταμμάργορΠ ύοκαισηριεχιπΕ υοτ »ς
7002 »ατητόκιταμηριεχιπΕ ιακ ατητόκιτσινωγατνΑ« - Ε( 3102 .Π.Α.Ε.)  νητσ ιατερέφανα υοπ ,

 .θιρα ’πυ ςητ 8 .ραπ 3904/20Ε/2Α/ΤΟΠΥΕ  )1102.21.03/Β/0113 ΚΕΦ( 1102.21.32/ ήνιοΚ ς 
ησαφόπΑ ς  νώγρυοπΥ νωτ ςηξυτπάνΑ  ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ  ύομσιτιλοΠ ιακ ςαίλιτυαΝ

ύομσιρυοΤ ιακ  ςιτ ιακ ςωέ , 2102.20.51 . 

.2   άκινορτκελη ιατνολλάβοπυ ςιεσάτορπ ιΟ μ  ωσέ υοπότ ύοκαυτκιδαιδ υοτ  
www . siesydnepe . rg / sim  , έ  νητ ιακ ςω 42 η αρώ  ςω ίετσιροθακ ιεχέ υοπ ςαρέμη ςητ 
ατακ αίνημορεμη ήκιτκηλ  ςητ ηξήλ ητ άτεΜ .ςήλοβοπυ ςήκινορτκελη  ςηνεμόζιρο ωνά ςω

ςαίνημορεμη .νωεσάτορπ ήλοβοπυ αίμακ ήτκεδοπα ιατενίγ νεδ  

.3   .θιρα ’πυ η ιεύχσι άπιολ ατ άταΚ 3904/20Ε/2Α/ΤΟΠΥΕ  ΚΕΦ( 1102.21.32/
 )1102.21.03/Β/0113  νώγρυοπΥ νωτ ησαφόπΑ ήνιοΚ ηξυτπάνΑ ς  ιακ ςατητόκιτσινωγατνΑ 

ύομσιρυοΤ ιακ ύομσιτιλοΠ ιακ ςαίλιτυαΝ . 

.4   ςητ ηψηλίρεΠ ςησαφόπΑ :ςεδίρεμηφε ωτάκαραπ ςιτσ ίετυεισομηδ αν ςήτυα  

 ΣΟΝΘΕ  

 ΑΙΜΙΤΟΣΙ  

 ΗΝΙΡΕΜΗΘΑΚ  

 ΗΚΙΡΟΠΜΕΤΥΑΝ  

.5  Ε νητσ ίετυεισομηδ αν ασύοραπ Η .ςωεσήνρεβυΚ ςητ αδίρεμηφ  

.6  ηδ ητ όπα ιεύχσι ασύοραπ Η νητσ ςητ ησυείσομ  ςωεσήνρεβυΚ ςητ αδίρεμηφΕ . 
 

ΙΟΓΡΥΟΠΥ ΙΟ  
 
 
 
 
 
 
 

 

ΣΗΞΥΤΠΑΝΑ  ΣΑΤΗΤΟΚΙΤΣΙΝΩΓΑΤΝΑ 
ΑΙΛΙΤΥΑΝ ΙΑΚ Σ 

ΣΟΓΡΥΟΠΥ ΣΗΤΩΡΗΛΠΑΝΑ Ο  
 
 
 
 
ΣΗΤΑΡΚΩΣ  ΣΗΔΙΝΥΞ  

ΥΟΜΣΙΡΥΟΤ ΙΑΚ ΥΟΜΣΙΤΙΛΟΠ  
 
 
 
 
 
 

ΣΟΝΑΛΥΟΡΕΓ ΣΟΛΥΑΠ  


