
 

    
ΚΚΔΔΝΝΣΣΡΡΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΦΦΗΗ  ««ΓΓΙΙΚΚΣΣΤΤΟΟ  ΑΑΛΛΦΦΑΑ»»  

    
ΓΓΡΡΑΑΔΔΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΦΦΗΗ  

    

ΙΙΑΑΝΝΟΟΤΤΑΑΡΡΙΙΟΟ  ––  ΓΓΔΔΚΚΔΔΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟ  22000055  

    

    

    
  

ΓΓΡΡΑΑΔΔΙΙ  ΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΟΟΝΝΔΔΙΙ..  ΑΑπποοδδέέκκηηεερρ  ~~  440000  γγοοννεείίρρ  ==  880000  ππααιιδδιιάά  

ΟΟΜΜΑΑΓΓΔΔ  ΓΓΟΟΝΝΔΔΧΧΝΝ  μμεε  θθέέμμααηηαα  ««ΔΔππιικκοοιιννυυννίίαα  ζζηηηηνν  οοιικκοογγέέννεειιαα»»  ήή  ««ΓΓοοννέέααρρ  κκααιι  

ΈΈθθηηββοορρ»»  ((ΓΓιιάάππκκεειιαα  κκάάθθεε  ΟΟμμάάδδααρρ::  77--1100  δδίίυυππεερρ  εεββδδοομμααδδιιααίίεερρ  ζζςςννααννηηήήζζεειιρρ))  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήκκνν  ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο  ((33  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  

ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηεεοο  ΟΟκκάάδδααοο  ππννππ  μμεεθθίίλλεεζζεε  ηηνν  ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  έέηηννοο))..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  2200  γγννλλεείίοο  

((ΙΙααλλννππάάξξηηννοο--ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000055))..  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηνν  ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ΓΓήήκκννππ  ΑΑμμηηννύύ..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  3300  γγννλλεείίοο  

((ΑΑππξξίίιιηηννοο--ΙΙννύύλληηννοο  22000055))  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήκκνν  ΑΑγγίίννππ  ΑΑζζααλλααζζίίννππ..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  2200  

γγννλλεείίοο  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο--ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ππξξννζζρρννιιηηθθήήοο  εειιηηθθίίααοο  ΓΓήήκκσσλλ  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ,,  ΣΣηηααππξξννύύππννιιεεοο,,  

ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1100  γγννλλεείίοο..  ((ΜΜάάηηννοο  ––  ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηνν  ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ΓΓήήκκννππ  ΔΔππόόζζκκννππ..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1122  γγννλλεείίοο  

((ΜΜάάηηννοο--ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήκκνν  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  2200  

γγννλλεείίοο  ((ΝΝννέέκκββξξηηννοο22000055--ΙΙααλλννππάάξξηηννοο  22000066))..  

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ζζηηεελλ  εεθθεεββεείίαα  ζζηηνν  ΓΓήήκκνν  ΔΔιιεεππζζεεξξίίννππ--ΚΚννξξδδεειιηηννύύ..  

ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  1133  γγννλλεείίοο  ((ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055--ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..    

ΟΟκκάάδδαα  ΓΓννλλέέσσλλ  κκεε  ππααηηδδηηάά  ππξξννζζρρννιιηηθθήήοο  εειιηηθθίίααοο  ΓΓήήκκννππ  ΣΣηηααππξξννύύππννιιεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  

1155  γγννλλεείίοο  ((ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055--ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000066))..  

    

ΒΒΡΡΑΑΥΥΔΔΙΙΔΔ  ΠΠΑΑΡΡΔΔΜΜΒΒΑΑΔΔΙΙ  //  ΔΔΙΙΗΗΓΓΗΗΔΔΙΙ  ΔΔΤΤΑΑΙΙΘΘΗΗΣΣΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ΓΓεεκκννηηηηθθννύύ  ΣΣρρννιιεείίννππ  ΓΓααιιήήλλεεοο  ΓΓήήκκννππ  ΩΩξξααηηννθθάάζζηηξξννππ  κκεε  

ζζέέκκαα::  ««ΗΗ  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  γγννλλέέσσλλ  ––  ππααηηδδηηώώλλ»»,,  5500  γγννλλεείίοο,,  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000055))..  



··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ΓΓππκκλλααζζίίννππ  ΒΒααζζύύιιααθθννππ  ΓΓήήκκννππ  ΑΑγγίίννππ  ΑΑζζααλλααζζίίννππ  κκεε  

ζζέέκκαα::  ««ΗΗ  εεππηηθθννηηλλσσλλίίαα  γγννλλέέσσλλ--κκααζζεεηηώώλλ--θθααζζεεγγεεηηώώλλ  ζζηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ββιιααππηηηηθθώώλλ  

ζζππκκππεεξξηηθθννξξώώλλ»»,,  4455  γγννλλεείίοο  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  22000055))..  

··  ΓΓίίσσξξεε  ππααξξέέκκββααζζεε  ζζεε  ΓΓ..ΣΣ..  ΣΣππιιιιόόγγσσλλ  ΓΓννλλέέσσλλ  &&  ΚΚεεδδεεκκόόλλσσλλ  ΓΓεεκκννηηηηθθώώλλ  ΣΣρρννιιεείίσσλλ  

ΓΓήήκκννππ  ΑΑμμηηννύύ,,  1155  γγννλλεείίοο,,  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  55
ννππ

  ΓΓεεκκννηηηηθθννύύ  ΣΣρρννιιεείίννππ  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ  κκεε  ζζέέκκαα::  

««ΠΠξξννζζηηααηηεεύύννλληηααοο  ηηνν  ππααηηδδίί  κκααοο  ααππόό  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο  όόππσσοο  εε  ρρξξήήζζεε  

ννππζζηηώώλλ»»,,  1155  γγννλλεείίοο,,  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  22
ννππ

  ΓΓεεκκννηηηηθθννύύ  ΣΣρρννιιεείίννππ  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ  κκεε  ζζέέκκαα::  

««ΠΠξξννζζηηααηηεεύύννλληηααοο  ηηνν  ππααηηδδίί  κκααοο  ααππόό  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο»»,,  1100  γγννλλεείίοο,,  ((ΜΜάάηηννοο  

22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ζζρρννιιεείίσσλλ  ΝΝεεννρρσσξξννύύδδααοο  ΓΓήήκκννππ  ΚΚααιιιιηηζζέέααοο  κκεε  ζζέέκκαα  

««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηεελλ  ΟΟηηθθννγγέέλλεεηηαα»»,,  1155  γγννλλεείίοο,,  ((ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ζζρρννιιεείίσσλλ  ΠΠεελληηααιιόόθθννππ  ΓΓήήκκννππ  ΚΚααιιιιηηζζέέααοο  κκεε  ζζέέκκαα  

««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηεελλ  ΟΟηηθθννγγέέλλεεηηαα»»,,  3300  γγννλλεείίοο,,  ((ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  ζζρρννιιεείίσσλλ  ΝΝ..  ΦΦηηιιααδδέέιιθθεεηηααοο  ΓΓήήκκννππ  ΚΚααιιιιηηζζέέααοο  κκεε  ζζέέκκαα  

««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηεελλ  ΟΟηηθθννγγέέλλεεηηαα»»,,  3300  γγννλλεείίοο,,  ((ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  γγννλλεείίοο  99
ννππ

  &&  1122
ννππ

  ΓΓεεκκννηηηηθθώώλλ  ΣΣρρννιιεείίσσλλ  θθααηη  77
ννππ

  &&  1111
ννππ

  

ΝΝεεππηηααγγσσγγεείίσσλλ  ΔΔππόόζζκκννππ  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΟΟ  ξξόόιιννοο  ηηννππ  ΓΓννλλέέαα  θθααηη  ηηννππ  ΣΣρρννιιεείίννππ  ζζηηεελλ  

ππξξόόιιεεςςεε  ηησσλλ  εεμμααξξηηήήζζεεσσλλ»»,,  5500  γγννλλεείίοο,,  ((ΝΝννέέκκββξξηηννοο  22000055))..  

    

ΓΓΡΡΑΑΔΔΙΙ  ΣΣΗΗ  ΥΥΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ..    

ΑΑπποοδδέέκκηηεερρ::  225500  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκοοίί  ==  550000  ππααιιδδιιάά  κκααιι  ννέέοοιι  

    

ΑΑ..  ΠΠππυυηηοοββάάθθμμιιαα  ΔΔκκππααίίδδεεςςζζηη  

ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  ννηηππιιααγγυυγγοούύρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  1166  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΗΗ  

ππξξόόιιεεςςεε  ζζηηνν  ΝΝεεππηηααγγσσγγεείίνν::  ΑΑθθννύύγγννλληηααοο  ηηνν  ππααηηδδίί  ππννππ  ββξξίίζζθθεεηηααηη  γγύύξξσσ  κκααοο  θθααηη  κκέέζζαα  

κκααοο»»,,  2233  λλεεππηηααγγσσγγννίί  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο--ΜΜάάξξηηηηννοο  22000055))..  

66  ΟΟμμααδδιικκέέρρ  εεπποοππηηιικκέέρρ  ζζςςννααννηηήήζζεειιρρ::  ΓΓίίσσξξεεοο  ααλλάά  δδεεθθααππεελλζζήήκκεεξξνν  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ηηεελλ  

ννκκάάδδαα  εεππηηκκννξξθθσσκκέέλλσσλλ  δδααζζθθάάιισσλλ  ππννππ  ππιιννππννηηννύύλλ  ππξξόόγγξξαακκκκαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  ζζηηεελλ  ηηάάμμεε,,  

κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζηηήήξξηημμεε  θθααηη  εεππααλλααηηξξννθθννδδόόηηεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο  ππννππ  

ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ..  ΣΣππκκκκεεηηέέρρννππλλ  1155  δδάάζζθθααιιννηη..  

ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  δδααζζκκάάλλοοςςρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  2255  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  

««ΓΓηηααππξξννζζσσππηηθθέέοο  ΣΣρρέέζζεεηηοο--ΨΨππρρηηθθήή  ΥΥγγεείίαα»»,,  2244  δδάάζζθθααιιννηη,,  ((ΣΣεεππηηέέκκββξξηηννοο--ΟΟθθηηώώββξξηηννοο  

22000055))..  



ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγηηαα  ήήδδεε  εεππηηκκννξξθθσσκκέέλλννπποο  ννηηππιιααγγυυγγοούύρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  1122  

σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΔΔθθππααίίδδεεππζζεε  ζζηηνν  ππιιηηθθόό  ααγγσσγγήήοο  ππγγεείίααοο  ‘‘ΟΟ  θθήήππννοο  κκεε  ηηηηοο  1111  γγάάηηεεοο’’»»,,  1133  

λλεεππηηααγγσσγγννίί,,  ((ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055))..  

ΔΔππιιμμοοππθθυυηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγηηααΓΓιιεεςςθθςςννηηέέρρ  ΓΓηημμοοηηιικκώώνν  σσοολλεείίυυνν,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  99  σσξξώώλλ,,  

κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΟΟ  ξξόόιιννοο  ηηννππ  ΓΓηηεεππζζππλληηήή  ζζηηεελλ  ΚΚααιιιιηηέέξξγγεεηηαα  ΣΣρρέέζζεεσσλλ  ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  κκεε  ηηαα  

ΠΠααηηδδηηάά  θθααηη  ηηννπποο  ΔΔθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύοο»»,,  3300  δδηηεεππζζππλληηέέοο,,  ((ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055))..  

    

ΒΒ..  ΓΓεεςςηηεεπποοββάάθθμμιιαα  ΔΔκκππααίίδδεεςςζζηη    

ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  κκααθθηηγγηηηηέέρρ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  1166  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΗΗ  ζζρρέέζζεε  ηηννππ  

θθααζζεεγγεεηηήή  κκεε  ηηνν  κκααζζεεηηήή»»,,  2222  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΜΜάάξξηηηηννοο  ––  ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))  

66  ΟΟμμααδδιικκέέρρ  εεπποοππηηιικκέέρρ  ζζςςννααννηηήήζζεειιρρ::  ΤΤεεηηξξάάσσξξεεοο  ααλλάά  κκήήλλαα  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ηηεελλ  

ννκκάάδδαα  εεππηηκκννξξθθσσκκέέλλσσλλ  θθααζζεεγγεεηηώώλλ  ππννππ  ππιιννππννηηννύύλλ  ππξξόόγγξξαακκκκαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  ζζηηεελλ  ηηάάμμεε,,  

κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζηηήήξξηημμεε  θθααηη  εεππααλλααηηξξννθθννδδόόηηεεζζήή  ηηννπποο  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο  ππννππ  

ααλληηηηκκεεηησσππίίδδννππλλ..  ΣΣππκκκκεεηηέέρρννππλλ  1155  θθααζζεεγγεεηηέέοο..  

ΟΟμμάάδδαα  ΔΔθθεελλοοννηηώώνν  ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκώώνν::  77  ηηξξίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ααλλάά  κκήήλλαα,,  κκεε  

εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύοο  ππννππ,,  ααθθννύύ  ννιιννθθιιήήξξσσζζααλλ  έέλλαα  θθύύθθιινν  εεθθππααίίδδεεππζζεεοο,,  ζζππλλεερρίίδδννππλλ  λλαα  

ζζππλλεεξξγγάάδδννλληηααηη  κκεε  ηηνν  ΚΚέέλληηξξνν  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππξξννιιεεππηηηηθθώώλλ  

ππξξααθθηηηηθθώώλλ  ζζηηνν  ζζρρννιιεείίνν  ηηννπποο  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ηηεελλ  εελλίίζζρρππζζεε  ηηεεοο  ζζππλλααηηζζζζεεκκααηηηηθθήήοο  ζζύύλλδδεεζζεεοο  

ηηννππ  ππααηηδδηηννύύ  κκεε  ηηνν  ζζρρννιιεείίνν,,  ζζππκκκκεεηηννρρήή  1111  θθααζζεεγγεεηηώώλλ..  

ΔΔκκππααιιδδεεςςηηιικκόό  ζζεεμμιιννάάππιιοο  γγιιαα  κκααθθηηγγηηηηέέρρ  ΓΓππκκλλααζζίίσσλλ,,  ΛΛππθθεείίσσλλ  θθααηη  ΤΤΔΔΔΔ,,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  

2266  σσξξώώλλ,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΔΔθθππααηηδδεεύύννλληηααοο  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  ζζηηεελλ  ΨΨππρρηηθθήή  ΥΥγγεείίαα  θθααηη  ζζηηηηοο  

ΓΓηηααππξξννζζσσππηηθθέέοο  ΣΣρρέέζζεεηηοο»»,,  2255  θθααζζεεγγεεηηέέοο  ((ΟΟθθηηώώββξξηηννοο  22000055))..    

    

ΒΒππαασσεείίεερρ  ππααππεεμμββάάζζεειιρρ  ––  ΔΔιιζζηηγγήήζζεειιρρ  εεςςααιιζζθθηηηηοοπποοίίηηζζηηρρ  

    

··  ΤΤξξίίσσξξεε  εεηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  ΓΓιιεεςςθθςςννηηέέρρ  κκααιι  κκααθθηηγγηηηηέέρρ  ΓΓςςμμννααζζίίυυνν,,  ΛΛςςκκεείίυυνν  κκααιι  ΣΣΔΔΔΔ  

ΓΓήήμμοοςς  ΑΑγγίίοοςς  ΑΑθθααννααζζίίοοςς  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΗΗ  ππξξόόιιεεςςεε  ηησσλλ  εεμμααξξηηήήζζεεσσλλ  θθααηη  νν  ξξόόιιννοο  ηηννππ  

εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύ»»,,  7700  άάηηννκκαα  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000055))..  

··  ςςννάάννηηηηζζηη  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκώώνν  κκααιι  γγοοννέέυυνν::  33σσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθώώλλ  θθααηη  

γγννλλέέσσλλ  ππννππ  ζζππκκκκεεηηεείίρρααλλ  ζζεε  μμεερρσσξξηηζζηηάά  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο,,  κκεε  

ζζηηόόρρνν  ηηεε  κκεεηηααμμύύ  ηηννπποο  γγλλσσξξηηκκίίαα,,  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ζζέέκκααηηαα  ππννππ  ααθθννξξννύύλλ  ηηαα  ππααηηδδηηάά  ηηννπποο  

θθααηη  ηηεε  ζζρρέέζζεε  γγννλλέέαα--εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύ..  ΗΗ  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκααγγλλεεηηννθθσσλλήήζζεεθθεε,,  ααλλααιιύύζζεεθθεε  σσοο  

ππξξννοο  ηηνν  ππεεξξηηεερρόόκκεελλόό  ηηεεοο  θθααηη  ννδδήήγγεεζζεε  ζζεε  ρρξξήήζζηηκκαα  ζζππκκππεεξξάάζζκκααηηαα  γγηηαα  κκεειιιιννλληηηηθθέέοο  

ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο  ((1133  ΙΙννππλλίίννππ  22000055))..    

    

ΓΓππάάζζεειιρρ  ππππόόλληηττηηρρ  ζζεε  ΝΝέέοοςςρρ::  ΑΑπποοδδέέκκηηεερρ  ~~  440000  ννέέοοιι  

    

ΟΟμμααδδιικκόό  εεππγγααζζηηήήππιι  θθυυηηοογγππααθθίίααρρ  γγιιαα  έέθθηηββοοςςρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΧΧππααιιοοκκάάζζηηπποοςς,,  θθααηη  

δδεεκκηηννππξξγγίίαα  έέθθζζεεζζεεοο  θθσσηηννγγξξααθθίίααοο  κκεε  δδννππιιεεηηέέοο  ηησσλλ  ππααηηδδηηώώλλ,,  ζζππλλννιιηηθθήήοο  δδηηάάξξθθεεηηααοο  66  

δδίίσσξξσσλλ  εεββδδννκκααδδηηααίίσσλλ  ζζππλλααλληηήήζζεεσσλλ,,  κκεε  ηηεε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  1100  εεθθήήββσσλλ,,  εειιηηθθίίααοο  1133--1144  

εεηηώώλλ,,  ((κκεεηηάά  ααππόό  ααίίηηεεκκαα  ηηεεοο  ΟΟκκάάδδααοο  ΔΔθθήήββσσλλ  ππννππ  μμεεθθίίλλεεζζεε  ηηνν  ππξξννεεγγννύύκκεελλνν  έέηηννοο)),,  

((ΜΜάάξξηηηηννοο--ΜΜάάηηννοο  22000055))..  



ΓΓηημμιιοοςςππγγιικκόό  ΔΔππγγααζζηηήήππιι  ζζηηοο  ΓΓήήμμοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν  γγηηαα  ππααηηδδηηάά  ππξξννεεθθεεββηηθθήήοο  εειιηηθθίίααοο  

((ΣΣΤΤ΄́ηηάάμμεεοο  ΓΓεεκκννηηηηθθννύύ)),,  δδηηάάξξθθεεηηααοο  1100  δδίίσσξξσσλλ  εεββδδννκκααδδηηααίίσσλλ  ζζππλλααλληηήήζζεεσσλλ  κκεε  ηηίίηηιινν  

««ΠΠααίίδδσσ,,  δδεεκκηηννππξξγγώώ,,  ζζππδδεεηηώώ»»,,  κκεε  ηηεε  ζζππκκκκεεηηννρρήή  1122  ππααηηδδηηώώλλ,,  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο--ΑΑππξξίίιιηηννοο  

22000055))..  

    

ΒΒππαασσεείίεερρ  ππααππεεμμββάάζζεειιρρ  ζζεε  ννέέοοςςρρ  ((εεννηηόόρρ  ζζσσοολλιικκώώνν  υυππώώνν))  

··  ΔΔζζππεεππιιννόό  ΛΛύύκκεειιοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  ΓΓίίσσξξεε  ππααξξέέκκββααζζεε  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΣΣππδδεεηηώώλληηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  

ππξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο»»,,  2255  ζζππννππδδααζζηηέέοο,,  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  22000055))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΑΑγγίίοοςς  ΑΑθθααννααζζίίοοςς::  66  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ζζεε  δδύύνν  ηηκκήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΓΓ΄́ηηάάμμεεοο,,  

κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ζζεεκκάάηησσλλ  ππννππ  ζζρρεεηηίίδδννλληηααηη  κκεε  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  

ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ,,  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  ηησσλλ  ααηηηηηηώώλλ  ηηεεοο  ρρξξήήζζεεοο  θθααηη  ηησσλλ  

εελλααιιιιααθθηηηηθθώώλλ  ιιύύζζεεσσλλ  ζζηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  5500  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΦΦεεββξξννππάάξξηηννοο  ––  

ΜΜάάξξηηηηννοο  22000055))..  

··  ΛΛύύκκεειιοο  ΥΥααλλκκηηδδόόννααρρ::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  κκααζζεεηηώώλλ  11
εεοο

  ΛΛππθθεείίννππ  ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  

ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣππδδεεηηώώλληηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο»»,,  1188  κκααζζεεηηέέοο,,  

((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  22
οο
  ΔΔννιιααίίοο  ΛΛύύκκεειιοο  ΔΔλλεεςςθθεεππίίοοςς--ΚΚοοππδδεελλιιοούύ::  ΓΓίίσσξξεε  ππααξξέέκκββααζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣππδδήήηηεεζζεε  

γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ»»,,  1122  ζζππννππδδααζζηηέέοο,,  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  33
οο
  ΣΣΔΔΔΔ  ηηααςςπποούύπποολληηρρ::  ΔΔππίίζζθθεεςςεε  ζζππννππδδααζζηηώώλλ  ηηννππ  ηηκκήήκκααηηννοο  ββξξεεθθννλλεεππηηννθθόόκκσσλλ  

ζζηηνν  ΓΓίίθθηηππνν  ΆΆιιθθαα  θθααηη  ζζππδδήήηηεεζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣππδδεεηηώώλληηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  

εεμμάάξξηηεεζζεεοο»»,,  1199  ζζππννππδδααζζηηέέοο,,  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  22
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ::  ΓΓίίσσξξεεοο  ππααξξεεκκββάάζζεεηηοο  ζζεε  δδύύνν  ηηκκήήκκααηηαα  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΣΣππδδήήηηεεζζεε  

γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ»»,,  4400  κκααζζεεηηέέοο  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  ΔΔννιιααίίοο  ΛΛύύκκεειιοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ,,  

ΚΚηηλλεεκκααηηννζζέέααηηξξνν  ΓΓήήκκννππ  ΑΑκκππεειιννθθήήππσσλλ,,  6600  κκααζζεεηηέέοο  11
εεοο  
ΛΛππθθεείίννππ  ((ΑΑππξξίίιιηηννοο  22000055))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΝΝεεοοσσυυπποούύδδααρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααρρ::  ΓΓίίσσξξεε  ππααξξέέκκββααζζεε  κκεε  ζζέέκκαα::  

««ΣΣππδδεεηηώώλληηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξόόιιεεςςεε  ηηεεοο  εεμμάάξξηηεεζζεεοο»»,,  2266  κκααζζεεηηέέοο,,  ((ΜΜάάηηννοο  22000055))..  

··  55
οο
  ΓΓηημμοοηηιικκόό  σσοολλεείίοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  33  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ηηεελλ  ΣΣΤΤ΄́ηηάάμμεε,,  κκεε  

ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ζζππκκππεεξξηηθθννξξέέοο  ππννππ  ββιιάάππηηννππλλ  ηηεελλ  ππγγεείίαα,,  ηηηηοο  ααηηηηίίεεοο  ηηεεοο  

εεμμάάξξηηεεζζεεοο  θθααηη  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  2200  

ππααηηδδηηάά,,  ((ΜΜάάηηννοο--ΙΙννύύλληηννοο  22000055))..  

··  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΓΓεεννδδπποοπποοηηάάμμοοςς  ΓΓήήκκννππ  ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο::  ΤΤξξίίσσξξεε  ππααξξέέκκββααζζεε  ζζεε  όόιιννπποο  ηηννπποο  

κκααζζεεηηέέοο  ηηννππ  ζζρρννιιεείίννππ,,  κκεεηηάά  ααππόό  ααίίηηεεκκαα  ηηεεοο  ΑΑλληηηηλλννκκααξξρρίίααοο  ΥΥγγεείίααοο  ηηεεοο  ΝΝννκκααξξρρίίααοο  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηεείίρρααλλ  8800  ππααηηδδηηάά,,  ((ΟΟθθηηώώββξξηηννοο  22000055))..  

··  ΛΛύύκκεειιοο  ΓΓεεννδδπποοπποοηηάάμμοοςς  ΓΓήήκκννππ  ΜΜεελλεεκκέέλλεεοο::  99  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  ηηξξίίαα  ηηκκήήκκααηηαα  

ηηεεοο  ΓΓ΄́ΛΛππθθεείίννππ  ((33  δδίίσσξξαα  ζζεε  θθάάζζεε  ηηκκήήκκαα)),,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηηηοο  

ααηηηηίίεεοο  ηηεεοο,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππγγηηώώλλ  

ζζηηάάζζεεσσλλ  ααππέέλλααλληηηη  ζζηηεε  δδσσήή  θθααηη  ηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηννρρήή  ~~110000  ππααηηδδηηώώλλ  ((ΝΝννέέκκββξξηηννοο--

ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055))..  



··  33
οο
  ΛΛύύκκεειιοο  ΔΔςςόόζζμμοοςς::  66  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  δδύύνν  ηηκκήήκκααηηαα  ηηεεοο  ΓΓ΄́ΛΛππθθεείίννππ  ((33  δδίίσσξξαα  

ζζεε  θθάάζζεε  ηηκκήήκκαα)),,  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  ζζππδδήήηηεεζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμάάξξηηεεζζεε,,  ηηηηοο  ααηηηηίίεεοο  ηηεεοο,,  ηηεε  δδηηόόξξζζσσζζεε  

ππηηζζααλλώώλλ  εεζζθθααιικκέέλλσσλλ  ααλληηηηιιήήςςεεσσλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννώώζζεεζζεε  ππγγηηώώλλ  ζζηηάάζζεεσσλλ  ααππέέλλααλληηηη  ζζηηεε  

δδσσήή  θθααηη  ηηηηοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ΣΣππκκκκεεηηννρρήή  ~~  4400  ππααηηδδηηώώλλ  ((ΝΝννέέκκββξξηηννοο--ΓΓεεθθέέκκββξξηηννοο  22000055))..  

··  22
οο
  ΓΓςςμμννάάζζιιοο  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ::  ΓΓίίσσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  κκεε  ηηννπποο  κκααζζεεηηέέοο  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεελλ  

εελλεεκκέέξξσσζζεε  γγηηαα  ηηνν  εεππάάγγγγεειικκαα  ηηννππ  ςςππρρννιιόόγγννππ  θθααηη  ηηηηοο  δδξξάάζζεεηηοο  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο,,  

4400  κκααζζεεηηέέοο,,  ((2200  ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22000055))..  

((ΠΠααππέέμμββααζζηη  εεκκηηόόρρ  ζζσσοολλιικκώώνν  υυππώώνν))::  

··  ΓΓηημμοοηηιικκόό  ςςμμββοούύλλιιοο  ΝΝεεοολλααίίααρρ  ΓΓήήμμοοςς  ΚΚααλλλλιιθθέέααρρ::  ΓΓίίσσξξεε  ζζππλλάάλληηεεζζεε  κκεε  ηηαα  κκέέιιεε  

ηηννππ  ΣΣππκκββννππιιίίννππ  κκεε  ζζηηόόρρνν  ηηεε  γγλλσσξξηηκκίίαα  θθααηη  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ππιιααηηζζίίννππ  ζζππλλεεξξγγααζζίίααοο,,  1155  

λλέέννηη,,  ΓΓεεκκααξξρρεείίνν  ΚΚααιιιιηηζζέέααοο  ((1133  ΟΟθθηησσββξξίίννππ  22000055))..  

    

ΤΤπποοδδοοσσήή  ΑΑιιηηηημμάάηηυυνν  ΒΒοοήήθθεειιααρρ  

ΠΠππααγγμμααηηοοπποοιιήήθθηηκκαανν::  2200  ππππννδδννρρέέοο  γγηηαα  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ρρξξήήζζεεοο  ννππζζηηώώλλ  

2255  ππππννδδννρρέέοο  γγηηαα  άάιιιιαα  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ςςππρρηηθθήήοο  ππγγεείίααοο  

5500  δδίίσσξξεεοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ζζππκκββννππιιεεππηηηηθθήήοο  

1122  ηηεειιεεθθσσλληηθθέέοο  ππααξξααππννκκππέέοο  

    

ΤΤΜΜΜΜΔΔΣΣΟΟΥΥΗΗ  ζζεε  εεκκδδηηλλώώζζεειιρρ  άάλλλλυυνν  θθοοππέέυυνν  

    

ΗΗΜΜΔΔΡΡΙΙΓΓΔΔ  

ΔΔηηζζήήγγεεζζεε,,  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηεεοο  ΈΈννυυζζηηρρ  ςςλλλλόόγγυυνν  ΓΓοοννέέυυνν  &&  ΚΚηηδδεεμμόόννυυνν  ΓΓήήμμοοςς  

ΔΔςςόόζζμμοοςς  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΔΔππηηθθννηηλλσσλλίίαα  ζζηηεελλ  ννηηθθννγγέέλλεεηηαα  ––  ΟΟ  θθννξξκκόόοο  ηηεεοο  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο»»,,  

ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΓΓήήκκννππ  ΔΔππόόζζκκννππ,,  ((2200  ΑΑππξξηηιιίίννππ  22000055))..  

ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  θθααηη  ΒΒηησσκκααηηηηθθόό  ΔΔξξγγααζζηηήήξξηη  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ςςμμββοοςςλλεεςςηηιικκοούύ  ηηααθθμμοούύ  

ΝΝέέυυνν  ΑΑννααηηοολλιικκήήρρ  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ,,  ηηηηρρ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΑΑ..ΔΔ..,,  ςςππόό  ηηηηνν  ααιιγγίίδδαα  ηηηηρρ  

ΝΝοομμααππσσίίααρρ  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ,,  κκεε  γγεελληηθθόό  ζζέέκκαα::  ««ΣΣππκκββννππιιεεππηηηηθθήή  γγννλλέέσσλλ::  ΣΣύύγγρρξξννλλεεοο  

ππξξννζζεεγγγγίίζζεεηηοο  θθααηη  ππξξννββιιεεκκααηηηηζζκκννίί»»..  ΘΘέέκκαα  εεηηζζήήγγεεζζεεοο  θθααηη  εεξξγγααζζηηεεξξίίννππ::  ««ΗΗ  ζζρρέέζζεε  

κκεεηηααμμύύ  γγννλλέέαα  θθααηη  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθννύύ»»,,  ΑΑίίζζννππζζαα  ΝΝννκκααξξρρηηααθθννύύ  ΣΣππκκββννππιιίίννππ  ΝΝννκκααξξρρίίααοο  

ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  ((2200  ΜΜααίίννππ  22000055))..  

ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηεεοο  ΓΓιιεεύύθθςςννζζηηρρ  ΠΠππυυηηοοββάάθθμμιιααρρ  ΔΔκκππααίίδδεεςςζζηηρρ  ΓΓςςηηιικκήήρρ  

ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ  κκεε  ζζέέκκαα::  ««ΜΜααζζεεζζηηααθθέέοο  δδππζζθθννιιίίεεοο..  ΠΠααηηδδηηάά  κκεε  εεηηδδηηθθέέοο  εεθθππααηηδδεεππηηηηθθέέοο  

ααλλάάγγθθεεοο  ζζηηνν  ΝΝεεππηηααγγσσγγεείίνν  θθααηη  ζζηηνν  ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ΣΣρρννιιεείίνν»»,,  ΜΜννλλήή  ΛΛααδδααξξηηζζηηώώλλ,,  ((1166  

ΙΙννππλλίίννππ  22000055))..    

ΔΔηηζζήήγγεεζζεε  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηεεοο  ΑΑννηηιιννοομμααππσσίίααρρ  ΤΤγγεείίααρρ  ηηηηρρ  ΝΝοομμααππσσίίααρρ  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ  θθααηη  

ηηννππ  ΓΓήήμμοοςς  ΜΜεεννεεμμέέννηηρρ  κκεε  ζζέέκκαα  ««ΝΝααξξθθσσηηηηθθάά»»,,  ΠΠλλεεππκκααηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΓΓεελλδδξξννππννηηάάκκννππ,,  

((2244  ΟΟθθηησσββξξίίννππ  22000055))..  



ΣΣππλληηννλληηζζκκόόοο  ζζππδδήήηηεεζζεεοο  ζζεε  εεκκεεξξίίδδαα  ηηννππ  ΚΚέέννηηπποοςς  ΠΠππόόλληηττηηρρ  ««ΠΠςςξξίίδδαα»»  κκααιι  ηηηηρρ  

ΑΑννααππηηςςξξιιαακκήήρρ  ΑΑ..ΔΔ..  ΒΒοοππεειιοοδδςςηηιικκήήρρ  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ  γγηηαα  ηηννπποο  εεθθππξξννζζώώππννπποο  ηηεεοο  

ηηννππηηθθήήοο  ααππηηννδδηηννίίθθεεζζεεοο,,  κκεε  ηηίίηηιινν  ««ΑΑοο  κκηηιιήήζζννππκκεε  εεππίί  ηηεεοο  ννππζζίίααοο..  ΗΗ  ααλληηηηκκεεηηώώππηηζζεε  ηηεεοο  

ρρξξήήζζεεοο  λλααξξθθσσηηηηθθώώλλ  ––  κκηηαα  ππππόόζζεεζζεε  ππννππ  κκααοο  ααθθννξξάά»»,,  ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΣΣππθθεεώώλλ,,  ((99  

ΓΓεεθθεεκκββξξίίννππ  22000055))..  

    

ΤΤΝΝΓΓΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΧΧΗΗ  ΔΔΚΚΓΓΗΗΛΛΧΧΔΔΧΧΝΝ    

    

ΔΔκκδδήήλλυυζζηη  44  σσξξώώλλ  γγηηαα  όόιιαα  ηηαα  ΓΓεεκκννηηηηθθάά  ΣΣρρννιιεείίαα  ππννππ  ζζππκκκκεεηηεείίρρααλλ  θθααηη  ννιιννθθιιήήξξσσζζααλλ  

ππξξόόγγξξαακκκκαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  ππππόό  ηηεελλ  εεππννππηηεείίαα  ηηννππ  ΓΓηηθθηηύύννππ  ΆΆιιθθαα  κκεε  ηηεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  ηηεεοο  

ΓΓηηεεύύζζππλλζζεεοο  ΠΠ..ΔΔ..  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο..  ΣΣηηεελλ  εεθθδδήήιισσζζεε  ππααξξννππζζηηάάζζηηεεθθααλλ  εεξξγγααζζίίεεοο  

ηησσλλ  ππααηηδδηηώώλλ  ((ππόόζζηηεεξξ,,  ζζεεααηηξξηηθθάά  δδξξώώκκεελλαα))..  ΤΤνν  ππξξόόγγξξαακκκκαα  ππξξόόιιεεςςεεοο  εείίρρεε  ηηίίηηιινν  ««ΈΈλλαα  

ππααηηδδίί  κκααζζααίίλλεεηη  λλαα  ππξξννζζηηααηηεεύύεεηη  ηηννλλ  εεααππηηόό  ηηννππ»»  θθααηη  ππιιννππννηηήήζζεεθθεε  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηηννππ  

ΔΔΠΠΔΔΑΑΔΔΚΚ  ΙΙΙΙ..  ΠΠννιιηηηηηηζζηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΓΓήήκκννππ  ΔΔππόόζζκκννππ,,  2266  ΜΜααίίννππ  22000055..  

ΔΔκκδδπποομμήή  ζζηηεε  ιιίίκκλλεε  ΚΚεεξξθθίίλλεε  γγηηαα  ηηννπποο  δδααζζθθάάιιννπποο  ππννππ  ζζππκκκκεεηηεείίρρααλλ  ζζηηνν  ππξξόόγγξξαακκκκαα  

ππξξόόιιεεςςεεοο  ««ΈΈλλαα  ππααηηδδίί  κκααζζααίίλλεεηη  λλαα  ππξξννζζηηααηηεεύύεεηη  ηηννλλ  εεααππηηόό  ηηννππ»»,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεε  

ΓΓηηεεύύζζππλλζζεε  ΠΠ..ΔΔ..  ΓΓππηηηηθθήήοο  ΘΘεεζζζζααιιννλλίίθθεεοο,,  1166  ΙΙννππλλίίννππ  22000055..  

ΣΣππκκκκεεηηννρρήή  κκεε  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθάά  έέλληηππππααζζηηηη  ΓΓιιεεθθννήή  ΈΈκκθθεεζζηη  ΘΘεεζζζζααλλοοννίίκκηηρρ,,  ζζηηνν  

ππεεξξίίππηηεεξξνν  ηηννππ  ΥΥππννππξξγγεείίννππ  ΥΥγγεείίααοο,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηεελλ  ΥΥππεεξξεεζζίίαα  

ΠΠααξξααθθννιιννύύζζεεζζεεοο  ηησσλλ  ΚΚέέλληηξξσσλλ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  ΒΒ..  ΔΔιιιιάάδδννοο  ηηννππ  ΟΟΚΚΑΑΝΝΑΑ,,  ((1100--1188  

ΣΣεεππηηεεκκββξξίίννππ  22000055))..    

    

ΜΜεε  ααθθοοππμμήή  ηηηηνν  ΠΠααγγκκόόζζμμιιαα  ΗΗμμέέππαα  κκααηηάά  ηηυυνν  ΝΝααππκκυυηηιικκώώνν  ((2266  ΙΙοοςςννίίοοςς))  

    

··  ΣΣηηνν  ΓΓήήμμοο  ΔΔλλεεςςθθεεππίίοοςς--ΚΚοοππδδεελλιιοούύ::  ΠΠεεξξίίππηηεεξξνν  κκεε  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθόό  ππιιηηθθόό  ζζεε  εεθθδδήήιισσζζεε  

ηηννππ  ΓΓήήκκννππ,,  ΠΠλλεεππκκααηηηηθθόό  ΚΚέέλληηξξνν  ΔΔιιεεππζζεεξξίίννππ--ΚΚννξξδδεειιηηννύύ,,  2233  ΙΙννππλλίίννππ  22000055..  

··  ΣΣηηνν  ΓΓήήμμοο  ΑΑμμππεελλοοκκήήππυυνν::  ΔΔθθδδήήιισσζζεε  γγηηαα  λλέέννπποο,,  κκεε  δδεεκκηηννππξξγγηηθθέέοο  δδξξααζζηηεεξξηηόόηηεεηηεεοο  

((ααλλααξξξξίίρρεεζζεε,,  ηηννμμννββννιιίίαα,,  γγθθξξάάθθηηηηηη)),,  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθάά  ππεεξξίίππηηεεξξαα  θθννηηλλσσλληηθθώώλλ  θθννξξέέσσλλ,,  ξξννθθ  

ζζππλλααππιιίίαα,,  ΓΓήήππεεδδνν  ΦΦηηιιίίππππννππ,,  2266  ΙΙννππλλίίννππ  22000055..  

··  ΣΣηηνν  ΓΓήήμμοο  ΑΑξξιιοούύ::  ΠΠεεξξίίππηηεεξξνν  κκεε  εελλεεκκεεξξσσηηηηθθόό  ππιιηηθθόό  ζζεε  εεθθδδήήιισσζζεε  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ,,  22
νν
  

ΓΓεεκκννηηηηθθόό  ΣΣρρννιιεείίνν  ΚΚππκκίίλλσσλλ,,  2277  ΙΙννππλλίίννππ  22000055..  

    

    

ηηιιρρ  δδππάάζζεειιρρ  ηηοοςς  ΚΚέέννηηπποοςς  ΠΠππόόλληηττηηρρ  ππεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι  εεππίίζζηηρρ::  

    ΠΠααξξααγγσσγγήή  έέλληηππππννππ  ππιιηηθθννύύ  ((εελλεεκκεεξξσσηηηηθθάά  θθππιιιιάάδδηηαα,,  ααθθίίζζζζεεοο))  

  ΑΑμμηηννιιόόγγεεζζεε  ππξξννγγξξαακκκκάάηησσλλ  ππξξόόιιεεςςεεοο  

  ΣΣππλλααλληηήήζζεεηηοο  ΓΓηηθθηηύύσσζζεεοο  κκεε  ηηαα  ΚΚέέλληηξξαα  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  ηηεεοο  ΚΚεελληηξξηηθθήήοο  ΜΜααθθεεδδννλλίίααοο  

  ΑΑξξζζξξννγγξξάάθθεεζζεε  θθααηη  ΓΓεειιηηίίαα  ΤΤύύππννππ  γγηηαα  ηηννππηηθθάά  ππεεξξηηννδδηηθθάά  θθααηη  εεθθεεκκεεξξίίδδεεοο  

  ΣΣππγγγγξξααθθήή  ππξξσσηηόόηηππππσσλλ  θθεεηηκκέέλλσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιεεξξέέζζηηεεξξεε  εεππηηκκόόξξθθσσζζεε  ηησσλλ  

ααλλζζξξώώππσσλλ  ππννππ  ζζππκκκκεεηηέέρρννππλλ  ζζηηαα  ππξξννγγξξάάκκκκααηηαα  

  ΣΣππλλααλληηήήζζεεηηοο  κκεε  εεθθππξξννζζώώππννπποο  θθννξξέέσσλλ  ηηεεοο  ππόόιιεεοο  

  ΔΔθθππααηηδδεεύύζζεεηηοο  ηησσλλ  ζζηηεειιεερρώώλλ  ηηννππ  ΚΚέέλληηξξννππ  ΠΠξξόόιιεεςςεεοο  

  ΤΤααθθηηέέοο  ζζππλλααλληηήήζζεεηηοο  ηηεεοο  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθήήοο  ννκκάάδδααοο  


