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                                                       ]λ. Πλπk. 1522 
                   《ΛΛΗΝΙΚΗ 〉ΗΜΟΚΡ]ΣΙ]                                                                 ΠiδλαδΪμ, 05/09/2014 

        ΝΑΤΣΙΚΟ 《ΠΙΜ《ΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ 《ΛΛΑ〉Ο  
            ]εkά Μδακτζβ 65 - 185 36  ΠiδλαδΪμ 
     Σβζ.:  21042 93 827  -  29,  FAX:  21042 93 831 

 
 

Πλκμ 
Ωμ κ Πέθαεαμ ]πκhiεkυθ  
(ηi kβθ παλΪεζβjβ θα εκδθκπκδβγiέ  
Ϊηijα jkκυμ υπαζζάζκυμ εαδ jkδμ  
iπκπkiυσηiθiμ Τπβλijέiμ ΝΠ〉〉) 

 
Κκδθ.:  
Τπκυλΰiέκ 〉δκδεβkδεάμ  
Μikαλλτγηδjβμ & Ηζiεkλκθδεάμ  
〉δαευίΫλθβjβμ  
Γiθδεά 〉/θjβ ΚαkΪjkαjβμ Πλκjππδεκτ 
〉/θjβ 〉δκδε. ]θγλυπδθκυ 〉υθαηδεκτ 
Σηάηα Μikαίκζυθ 
(ΰδα iθβηΫλπjβ kβμ jiζέhαμ kκυ  
〉δεkυαεκτ kσπκυ) 

 
 

ΘΫηα: «Αθαεκέθπjη – Πλσjεζηjη γδα ηikΪkαιη υπαζζάζπθ jkκ Ν《《» 

 
Σκ  Ν]ΤΣΙΚΟ 《ΠΙΜ《ΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ 《ΛΛ]〉Ο  πλκkέγikαδ θα εαζτοiδ υπβλijδαεΫμ 
αθΪΰεiμ kκυ ηi ηikΪkαιβ hτκ (2) hδκδεβkδευθ υπαζζάζπθ απσ Τπκυλΰiέα, Ν.Π.〉.〉., 
]θiιΪλkβkiμ ]λξΫμ ά Ϊζζiμ 〉βησjδiμ Τπβλijέiμ. 
 
Γδα kκ ζσΰκ αυkσ εαζκτθkαδ κδ iθhδαφiλσηiθκδ υπΪζζβζκδ θα υπκίΪζζκυθ jξikδεά 
αέkβjβ jkβ 〉/θjβ  〉δκδεβkδεκτ kκυ Ναυkδεκτ 《πδηiζβkβλέκυ kβμ 《ζζΪhκμ (kαξ. 〉θjβ: 
]εkά Μδακτζβ 65 – ΠiδλαδΪμ Σ.Κ. 18536 ΠiδλαδΪμ). Οδ αδkάjiδμ υπκίΪζζκθkαδ iέki 
αυkκπλκjυππμ, iέki kαξυhλκηδεΪ ηi jυθβηηΫθβ iπδjkκζά.  
 
Οδ ηikαkΪιiδμ γα ΰέθκυθ jτηφπθα ηi kδμ hδαkΪιiδμ kπθ Ϊλγλπθ 71,73 εαδ 74 kκυ 
Κυhδεα ΚαkΪjkαjβμ 〉βηκjέπθ Πκζδkδευθ 〉δκδεβkδευθ Τπαζζάζπθ εαδ Τπαζζάζπθ 
Ν.Π.〉.〉., πκυ ευλυγβεi ηi kκ Ν.3528/2007 (Φ《Κ 26/k.]΄) kπθ Ϊλγλπθ 10 εαδ 19 kκυ 
Ν.3801/2009 (Φ《Κ 163/]΄/4-9-2009), kκυ Ϊλγλκυ 68 παλ. 1 kκυ Ν. 4002/2011 εαδ 
kπθ Ϊλγλπθ 33 εαδ 35 παλ. 5 kκυ Ν. 4024/2011 τjkiλα απσ ΰθυηβ kκυ αλησhδκυ 
Τπβλijδαεκτ  υηίκυζέκυ kκυ φκλΫα υπκhκξάμ.  
 
《πδjβηαέθikαδ σkδ jτηφπθα ηi kδμ hδαkΪιiδμ kκυ Ϊλγλκυ 19 kκυ Ν. 3801/2009 (Φ《Κ 
163 ]) hiθ iπδkλΫπikαδ ηikΪkαιβ υπαζζάζκυ jkδμ υπβλijέiμ πκυ αθαφΫλκθkαδ jkβθ 
παλΪΰλαφκ 1 kκυ παλσθkκμ Ϊλγλκυ, σππμ δjξτiδ, πλδθ παλΫζγκυθ πΫθki (5) Ϋkβ απσ 
hδκλδjησ ά απσ πλκβΰκτηiθβ ηikΪkαιβ. 
 
〉δεαέπηα υπκίκζάμ αέkβjβμ Ϋξκυθ σζκδ κδ 〉βησjδκδ υπΪζζβζκδ ά υπΪζζβζκδ ΝΠ〉〉 
(ησθδηκδ ά Ι〉]Χ), jτηφπθα ηi kδμ hδαkΪιiδμ kπθ Ϊλγλπθ 71, 73, 74 kκυ Ν. 3528/2007 
εαδ kκυ Ϊλγλκυ 19 kκυ Ν. 3801/2009 iφσjκθ Ϋξκυθ jυηπζβλυjiδ 5ikά kκυζΪξδjkκθ 
υπβλijέα. 
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Οδ ηikαkΪιiδμ γα hδiθiλΰβγκτθ ηi kαυkσξλκθβ ηikαφκλΪ kπθ γΫjiπθ πκυ εαkΫξκυθ κδ 
υπΪζζβζκδ iφσjκθ hiθ υπΪλξκυθ εiθΫμ κλΰαθδεΫμ γΫjiδμ (Ϊλγλκ 35 παλ. 5 kκυ Ν. 
4024/2011-Φ《Κ 226 ]΄). Η πλκεαζκτηiθβ hαπΪθβ γα εαζυφγiέ iι κζκεζάλκυ απσ 
kκθ Πλκςπκζκΰδjησ kκυ Ναυkδεκτ 《πδηiζβkβλέκυ kβμ 《ζζΪhκμ, kκυ κπκέκυ kα Ϋjκhα 
πλκΫλξκθkαδ απκεζiδjkδεΪ απσ jυθhλκηΫμ kπθ ηiζυθ kκυ εαδ κυhσζπμ iπδίαλτθikαδ 
κ Κλαkδεσμ Πλκςπκζκΰδjησμ (jυθβηηΫθβ υπ΄ αλδγ. Πλπk. 1501/29-8-2014 ίiίαέπjβ 
kκυ Οδεκθκηδεκτ kηάηαkκμ kκυ Ν《《).  
 
《θhiδεkδεΪ αθαφΫλikαδ σkδ κδ γΫjiδμ πκυ kκ Ν《《 πλκkέγikαδ θα εαζτοiδ ηi ηikΪkαιβ 
υπαζζάζπθ, Ϋξκυθ πμ αεκζκτγπμ. 
 

Κ]ΣΗΓΟΡΙ] ΚΛ]〉Ο Θ《《Ι 

Π《 Π《 〉ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

2 

 

Γδα kκυμ αθπkΫλπ υπκοβφέκυμ πΫλαθ kπθ kυπδευθ πλκjσθkπθ πκυ πλκίζΫπκθkαδ 
απσ kκ Π.〉. 50/2001 (Φ《Κ 39 ]΄), σππμ kλκπκπκδάγβεi εαδ jυηπζβλυγβεi ηi kκ 
Π.〉.347/2003 (Φ《Κ 315 ]΄), kκ Π.〉. 44/2005 (Φ《Κ 63 ]΄) εαδ kκ Π.〉. 116/2006 (Φ《Κ 
115 ]΄.) εαγυμ εαδ απσ kκ αλ. 6 παλ. 4 ]1, ]2, ]5 kκυ Π〉 226/2000 (Φ《Κ 195 ]) 
απαδkκτθkαδ πλσjγikα πλκjσθkα, kα κπκέα αδkδκζκΰβηΫθα εαγσλδji β 〉δκδεκτjα 
《πδkλκπά kκυ Ν《《 εαkΪ kβθ υπ’ αλδγ. 5/4-8-2014 jυθihλέαjβ kβμ εαδ iθΫελδθi kκ 
αλησhδκ Τπβλijδαεσ υηίκτζδκ, jτηφπθα ηi kκ Ϊλγλκ 71 kκυ Ν. 3528/2007   
  
 

ΠΡΟΘ《ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

- Πkυξέκ Οδεκθκηδεάμ ξκζάμ ]《Ι βηihαπάμ ά δjσkδηκμ kέkζκμ αζζκhαπάμ 
- Γθυjiδμ εαδ iηπiδλέα 〉βησjδκυ & Ιhδπkδεκτ Λκΰδjkδεκτ. 
- 《ηπiδλέα jkβ jτθkαιβ Πλκςπκζκΰδjηκτ εαδ ]πκζκΰδjηκτ. 
- 《ηπiδλέα jkβθ ξλάjβ Οδεκθκηδεκτ Μβξαθκΰλαφδεκτ υjkάηαkκμ – 

Ηζiεkλκθδεκτ Τπκζκΰδjkά – internet εαδ ΰθυjβ ηβξαθκλΰΪθπjβμ Μβkλυκυ 
Μiζυθ.  

- 《ηπiδλέα & δεαθσkβkα Ϊjεβjβμ 〉δκδεάjiπμ 
- Πλκςπβλijέα ji παλiηφiλiέμ υπβλijέiμ εαδ, iδ, hυθαkσθ ji Ϊζζα 

《πδηiζβkάλδα 
- Γθυjiδμ ΰδα hδαεέθβjβ kβμ αζζβζκΰλαφέαμ εαδ iυξΫλiδα πλκφκλδεάμ 

iπδεκδθπθέαμ  ηi  kα  ηΫζβ 
- 《υξΫλiδα εαδ hiιδσkβkα jkβθ πλκikκδηαjέα εαδ παλαεκζκτγβjβ 

jυθihλδΪjiπθ, jτθkαιβ πλαεkδευθ, εiδηΫθπθ iΰΰλΪφπθ.  
- Πκζτ εαζά ΰθυjβ αΰΰζδεάμ  

 

Οδ iθhδαφiλσηiθκδ εαζκτθkαδ θα υπκίΪζζκυθ jkβ 〉/θjβ 〉δκδεβkδεκτ  kκυ Ν《《 απσ 12 
iπkiηίλέκυ 2014 Ϋπμ 13 Οεkπίλέκυ 2014  kα εΪkπγδ hδεαδκζκΰβkδεΪ: 

1. ]έkβjβ ηikΪkαιβμ 
2. ]θαζυkδεσ ίδκΰλαφδεσ jβηiέπηα ηi υπiτγυθβ hάζπjβ ΰδα kβθ πδjkσkβkα kκυ 

πiλδiξκηΫθκυ  kκυ 
3. 《πδευλπηΫθκ αθkέΰλαφκ kκυ kέkζκυ jπκυhυθ. 
4. 《πδευλπηΫθκ φπkκαθkέΰλαφκ kαυkσkβkαμ  
5. Πδjkκπκδβkδεσ υπβλijδαευθ ηikαίκζυθ jkκ κπκέκ θα φαέθikαδ σkδ hiθ kκυμ 

Ϋξiδ iπδίζβγiέ πiδγαλξδεά πκδθά εαδ hiθ iεελiηiέ ji ίΪλκμ kκυμ πiδγαλξδεά 
hέπιβ, σkδ κ υπΪζζβζκμ hiθ Ϋξiδ κπκδκhάπκki ευζυηα ηikΪkαιβμ απσ Ϊζζβ 
ΰiθδεά ά iδhδεά hδΪkαιβ (π.ξ. υπκξλΫπjβ παλαηκθάμ jkβθ υπβλijέα ΰδα 
κλδjηΫθκ ξλκθδεσ hδΪjkβηα ζσΰπ παλαηiγσλδκυ ά ΰδα Ϊζζκυμ ζσΰκυμ) εαγυμ 
εαδ κδ iεγΫjiδμ αιδκζσΰβjβμ kβμ kiζiυkαέαμ πiθkαikέαμ. 
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《πδjβηαέθikαδ σkδ ΰδα kκυμ ησθδηκυμ υπαζζάζκυμ kκυ hβηκjέκυ εαδ kπθ ΝΠ〉〉, 
kκ πδjkκπκδβkδεσ γα αθααβkβγiέ αυkiπΪΰΰiζkα απσ kβθ Τπβλijέα ηαμ, εαk΄ 
iφαληκΰά kβμ 〉Ι]〉Π/]17854/10-7-2009 (Φ《Κ 11/71/Σ.〈/11-7-2007).  

 

Η αέkηjη υπκοηφδσkηkαμ εκδθκπκδiέkαδ kαυkσξλκθα  εαδ jkηθ Τπηλijέα 

〉δκδεηkδεκτ jkηθ κπκέα υπΪγκθkαδ κδ iθhδαφiλσηiθκδ. ΠλκεiδηΫθκυ γδα 

υπαζζάζκυμ Ν.Π.〉.〉 εαδ jkκ iπκπkiτκθ kκ Νκηδεσ Πλσjππκ 

Τπκυλγiέκ. Η iθ ζσγπ εκδθκπκέηjη πλΫπiδ θα πλκετπkiδ απσ kηθ 

αέkηjη kκυ / kημ υπαζζάζκυ. 

Η εαkΪγijβ kπθ αδkάjiπθ ΰέθikαδ iλΰΪjδηiμ βηΫλiμ εαδ υλiμ. 
 
〉δαhδεαjέα ΜikαkΪιiπθ  

• Οδ ηikαkΪιiδμ γα hδiθiλΰβγκτθ jτηφπθα ηi kδμ hδαkΪιiδμ kπθ Ϊλγλπθ 71 παλ. 
1, 3 εαδ 5, 73 & 74 kκυ Ν. 3528/2007 (Φ《Κ 26/]/9-2-2007) εαδ kκυ Ϊλγλκυ 6 
kκυ Ν. 3613/2007 (Φ《Κ 263/α/23-11-2007), σππμ kλκπκπκδάγβεαθ εαδ 
δjξτκυθ ηikΪ απσ ΰθυηβ kκυ Κκδθκτ Τπβλijδαεκτ υηίκυζέκυ υπαζζάζπθ 
ΝΠ〉〉 αληκhδσkβkαμ ΤΝ].  

 
• ΜikΪ kβθ κζκεζάλπjβ kπθ πλκίζiπσηiθπθ hδαhδεαjδυθ εαδ πλδθ kβθ Ϋεhκjβ 

kβμ jξikδεάμ απσφαjβμ ηikΪkαιβμ, γα απκjkαζiέ jkβ 〉δiτγυθjβ Πλσjζβοβμ 
Πλκjππδεκτ kκυ Τπκυλΰiέκυ 〉δκδεβkδεάμ Μikαλλτγηδjβμ εαδ Ηζiεkλκθδεάμ 
〉δαευίΫλθβjβμ αέkβηα ΰδα kβθ Ϋΰελδjβ kβμ πζάλπjβμ kπθ αβkκτηiθπθ 
γΫjiπθ ηi ηikΪkαιβ απσ kβθ 《πδkλκπά kβμ ΠΤ 33/06, jτηφπθα ηi kκ Ϊλγλκ 
68 kκυ Ν. 4002/2011 (Φ《Κ 180/]/22-8-2011). 

 
• Η παλκτjα αθαεκέθπjβ απκjkΫζζikαδ ji σζα kα Τπκυλΰiέα, πλκεiδηΫθκυ θα 

kβθ εκδθκπκδάjκυθ jkα θκηδεΪ πλσjππα πκυ iπκπkiτκυθ, εαγυμ εαδ jkκ 
Τπκυλΰiέκ 〉δκδεβkδεάμ Μikαλλτγηδjβμ εαδ Ηζiεkλκθδεάμ 〉δαευίΫλθβjβμ, 
πλκεiδηΫθκυ θα iδjαξγiέ jkκθ hδαhδεkυαεσ kσπκ kκυ Τπκυλΰiέκυ.  

 
Γδα πiλδjjσkiλiμ πζβλκφκλέiμ κδ iθhδαφiλσηiθκδ ηπκλκτθ θα απiυγτθκθkαδ jkβθ 
〉δiτγυθjβ 〉δκδεβkδεκτ kκυ Ναυkδεκτ 《πδηiζβkβλέκυ kβμ 《ζζΪhκμ jkκ kβζΫφπθκ 210 
42.93.830. 
 

 
Ο  ΠΡΟ《〉ΡΟ 

ΣΟΤ Ν]ΤΣΙΚΟΤ 《ΠΙΜ《ΛΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗ 《ΛΛ]〉Ο 
 

Γ《ΩΡΓΙΟ  ΓΡ]ΣΟ 
 
 
 
υθβηηΫθα: Τπσhiδΰηα ]έkβjβμ 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ〉《ΚΣΩΝ 

 

ΑΠΟ〉《ΚΣ《 ΓΙΑ 《Ν《ΡΓ《ΙΑ: 

1. Τπκυλΰiέκ 〉δκδεβkδεάμ Μikαλλτγηδjβμ εαδ Ηζiεkλκθδεάμ 〉δαευίΫλθβjβμ 
Γiθδεά 〉/θjβ ΚαkΪjkαjβμ Πλκjππδεκτ 
〉δiτγυθjβ 〉δκέεβjβμ ]θγλυπδθκυ 〉υθαηδεκτ  
(σππμ αθαλkάjiδ kβθ παλκτjα αθαεκέθπjβ jkκ hδαhδεkυαεσ kβμ kσπκ) 

2. Όζα kα Τπκυλΰiέα – 〉δiυγτθjiδμ 〉δκδεβkδεκτ/Πλκjππδεκτ 
(σππμ εκδθκπκδβγiέ Ϊηijα β παλκτjα ji σζκυμ kκυμ iπκπkiυκηΫθκυμ φκλiέμ – ΝΠ〉〉). 

3. Όζiμ kδμ ]πκεiθkλπηΫθiμ 〉δκδεάjiδμ – 〉/θjiδμ 〉δκδεβkδεκτ  
(σππμ εκδθκπκδβγiέ Ϊηijα β παλκτjα ji σζκυμ kκυ iπκπkiυηΫθκυμ φκλiέμ) 

4. ΠiλδφΫλiδiμ 
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5. ]θiιΪλkβkiμ 〉δκδεβkδεΫμ ]λξΫμ  

ΑΔΑ: Ω5ΡΨ469ΗΞΕ-ΙΧΕ


