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Βήε£ άεδεπρΐίοη ο£ ΐΗο ίηνεδΐιηεηΐ ρΙπη

Ιΐ εοηεεΓηδ ΐΗε οδΐαΒΙίδΗπιβηΐ αηά ορεΓ&ΐίοη ο£ ηη αηιυδεηιεηΐ ΐΗεπιε ραιΐς ίε ΐΗε 
ίηδΐαΐΐαΐίοη ο£ α δρεείαΐ ΐοηιίδΐ ίηΠταδίπιεΐηΓε, χνίΐΗίη ΐΗε πιεαηίη§ ο£ ραη 3 ο£ ατΐίείε 2 
ο£1ανν 2160/1993, ν/ΗΐεΚ ν/ίΐΐ ο££ει ναπουδ ηπιυδεπιεηΐ δεπήοεδ ίο νίδίΐΟΓδ 3τουηά π δει 
ο£ ΐΗεπιε αχεδ, οη η ρΐοΐ ο£ Ιαηά ο£ 97.5 πετεδ ν/ΐιΐεΐι πτε Ιοε&ΐεά ίη ρητΐδ ννίΐΗίη ΐΗε 
δεΐΐίειηεηΐ "Απιγ§ά&1ί&" ίη ΐΗε Μιιηίείραΐίΐγ ο£ Α§ίοδ Ν&οΐαοδ, ίη ΐΗε ΡΓε£εεΐυτε ο£ 
ΕαδδίΐΗί &ηά ίη ρητΐδ ουΐδίάε ΐΗε είΐγ ρΐηη ογ δεΐΐΐεπιεηΐ.

ΤΗε Ιηνεδΐιηεηΐ Α§εηεγ ίδ ΐΗε Αηοηγπιουδ Οοηιρ&ηγ "ΚΟδΟΟΕΟυ Ιίπιίΐ ΙίηΗίΙίΐγ 
εοπιρηηγ, δΠΡΡΕΙΕΚ ΑΝΌ ΒΥΕΚ ΟΓ ΕυΒΒΙΟΑΝΤδ - ΟΟΜΜΕΒΟΙΑΕ - 
ΙΝϋυδΤΚΙΑΕ - ΤΕΟΗΝΙΟΑΕ - ΤΟυΚΙδΜ - ΗΟΤΕΕ - ΑΟΒΙΟυΕΤυΚΑΕ δΟΟΙΕΤΕ 
ΑΝΟΝΥΜΕ, ηηά ΐΗε πιηίη ηεΐίνίΐγ ο£ ν/ΗίεΗ ννίΐΐ 6ε ΐΗε ίυηεΐίοηίη§ ηηά εχρίοίΐηΐίοη ο£ 
ΐΗε ηιηυδεηιεηΐ ΐΗεπιε ρ&± ηπιοη§ οΐΗεΓδ.

ΤΗε Ηοάγ εοηδίδΐδ ο£ δΗπίεΗοΙάετδ ννίΐΗ πιπηγ γεπτδ ο£ εχρεπεηεε ίη νητίουδ ίηάυδΐιίεδ 
ννΗο πιε ίηάπεεΐΐγ ηδδοείαΐεά χνίΐΗ ΐΗε ορετ&ΐίοη ηηά ιηηηη§εηιεηΐ ο£ δυείι η υηίΐ από 
ννΗο εηη εηδυτε ΐΗε εΓεηΐίοη ο£ π νίηΗΙε ηηά εοηιρεΐίΐίνε Ηιϊδίηεδδ χνίΐΗ πιαίΐίρίε ΕεηεΠΐδ 
£ογ Λε 1οε&1 πηά ηαΐίοη&Ι εεοηοπιγ.

ΤΗε ΐοΐ&Ι εοδΐ ο£ ΐΗε ίηνεδΐιηεηΐ ρ^ο^ε^ΐ, λνΕίεΗ ίδ ρΐ&ηηεά ίο 6ε ίπιρίειηεηΐεά οη & ρΐοΐ 
ΐΗαΐ \νί11 6ε Ιεπδεά £ογ αΐ Ιεαδΐ 15 γε&τδ αηά πιοτε δρεείβεαίΐγ ίη ΐήε Ιοε&ΐίοηδ "ΕπΕΓοδ" 
πηά "Αηιγ§άΗ1οΕε£Η1ί" ο£ 16ε δεΐΐΐεηιεηΐ ο£ Αηιγ^άαΐία ίη 16ε Μιιηίείραΐίΐγ ο£ Α§ίοδ 
ΝίΕοΙποδ ΕηδδίΐΕί, ίδ εδΐίτηοΐεά. πΐ 56,148,000.00 €.

λνίΐΗ ύιε ριεδεηΐ ίηνεδΐιηεηΐ ρΐ&η, ΐΗε εοιηροηγ δεεΕδ ΐο ετε&ΐε & ρΓθΓιΐ&61ε ίηνεδΐιηεηΐ 
6αδεά οη ΐΗε ΕηπηοηίζΗΐίοη ννίΐΗ ΐΗε εηνίϊοηηιεηΐ πηά ΐΗε ρΓονίδίοη ο£ εηΐεΓΐαίηηιεηΐ 
δείνίεεδ ΐο νίδίΐοΓδ, χνΗίΙε ενείγΐ6ίη§ χνίΐΐ 6ε 0Γ§2ηίζεά &Γουηά & δει ο£ ΐορίεδ αΕναγδ 
ηίηιεά αΐ ΐΗε ίϊείάδ ο£ εηΐεκΐ&ίηηιεηΐ, δρεεΐ&είε, Είδΐοτγ , Ιοεαΐ Είδΐοπεαΐ ΐΓ&άίΐίοη, Ιοε&Ι 
εεοηοιηίε Ηίδΐοίγ, πιγΐ6ο1ο§γ, ΐΓ&όίΐίοη, ηιοάεΓη ίίεΐίοη, ΙίΐεΓαΐιιτε, είηεπια, ατΐδ, ευΐΐυίε 
ίη §εηεΓ&1, δείεηεε, ΐεε6ηο1ο§γ, 6ιιΐ &1δο εεο1ο§γ.

ΤΗε ίπιρίεηιεηΐαΐίοη ο£ ΐΗε ίηνεδΐιηεηΐ ρΐαη ννίΐΐ 6ε ίπιρίεηιεηΐεά ίη αεεοπί&ηεε ννίΐΗ ύιε 
ρϊΌνίδίοηδ ο£ ΐΗε ευπ*εηΐ 1ε§ίδ1&ΐίοη αηά ννίΐΐ δί^ηίβεαηΐΐγ εοηΐπ6ιιΐε ΐο ΐΗε ηοη- 
άίδεππιίη&ΐίοη πηά αεεεδδί6ί1ίΐγ ο£ ρεορίε ννίΐΗ άίδαΠίΙίΐίεδ οη ΐΗε ρΓεηιίδεδ ο£ ΐΗε 
εοιηρ&ηγ.

ΑρρΓορπαΐε δρ&ΐίαΐ ρ1&ηηίη§ χνίΐΐ 6ε άοηε δο ΐΗηΐ ΐΗε ΤΗεηιε ΡηγΕ ννίΐΗ ίΐδ Ηυίΐάίησ 
£ηεί1ίΐίεδ αηά οιιϊΗοογ εοηδΐΓυεΐίοηδ ννίΐΐ 6ε Ηαπηοηίουδίγ ίηΐε§Γαΐεά ίηΐο ΐΗε Ιηηάδεαρε 
(δεα, δΐοηε, £οτεδΐ, ιηουηΐ&ίη) πηά \νί11 ηοΐ εαυδε πεδΐΠεΐίε άίδΐυΓΠαηεε ίη ΐΗε δυιτουηάίη§ 
&τε&.
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ΤΗε ρτοροδεά ίηνεδΐπιεηΐ οοιηεδ ίο οονετ §οα!δ ηηά ο^εοΐίνεδ, δυοΗ αδ:

• ΤΗε άενείορηιεηΐ οί ηενν ρΐΌίιΐπΒΙε αούνίΐίεδ χνίΐΗ Λε ΟΓεπΐίοη οί αη πιηαδεπιεηΐ Λείπε 
ραΛ (95.7 αετεδ οί & ννε11-άεδί§ηεά δρποε) αηά Λε δυρρίγ οί Λε ηεοεδδβπγ εςιπριηεηΐ 
ίοι Λε δΐηοοΛ αηά είίίοίεηΐ ορειπΐίοη οί Λε ννΗοΙε υηίΐ, ηια1<ίη§ ίΐ 1ατ§ε1γ πιιΐοηοιηουδ, 
ίη οτάετ ίο ποΗίενε & δυδΐαίηαΒΙε εχρίοίΐαΐίοη.

• ΤΗε Ηί§Η ςυ&ΐίΐγ οί Λε δεπνίοεδ ρτονίάεά ννίΐΐ Βε αοΗίενεά ν/ίΐΗ Λε οτεαΐίοη οί α 
ηιοάεπι ιιηίΐ, ννίΛ Λε εοηΐπβυύοη οί εχρειΐδ ίΐΌΐη &11 εο11Λοτ&ύη§ Γιείάδ. ΤΗεδε ατε 
ρπιΙηεΓδ ν/Ηο ν/ΠΙ ρ&ιϊίοίραΐε ίη νατίουδ δΐα§εδ οί ΐΗε ίηνεδΐπιεηΐ αηά εαοΗ οί Λειη 
δρεείαΐίζεδ ίη Λε ίΐεΜ ίη χνΗίοΗ Ηε/δΗε εχεείδ (εχεοπΐίνεδ, οΗείδ, εη§ίηεεΓδ, &ιοΗίΐεοΐδ, 
εεοηοηιίδΐδ, άοοΐοτδ, ηυΓδεδ, οοτείδ, εΐο.).

• ΤΗίδ ωηιΐδειηεηΐ Λείπε ρπΛ ν/ίΐΐ ρϊΌνίάε π λνίάε Γαη§ε οί εηΐειίαίηπιεηΐ δεπνίοεδ ΐο 
νίδίΐΟΓδ, ενειγΛίηβ ν/ίΐΐ Βε οι§ηηίζεά ατουπά π δει οί Λεπιεδ αίχν&γδ αίιηεά πΐ Λε Γιείάδ 
οί εηΐειΐΛηπιεηΐ, δρεοΐαοίε, Ηίδΐοιγ, Ιοοπΐ ΐιαάίΐίοη, πιγΛο1ο§γ, ΙίΐεΓαΐυΓε, οίπεπια, &ιίδ, 
οιΛιπε ίη §εηεΓΗ1, δοίεηοε, ΐεοΗηο!ο§γ &ηά εοο!ο§γ.

• Η&πηοηίζαΐίοη λνίΛ Λε εηνίΓοηπιεηΐ &δ Λε ητοΗίΐεοΐιίΓε, άεδί§η απά ίηΐεποΓ άεδί§η οί 
ουΐάοοτ δραεεδ χνίΐΐ άε άίδΐίη^υίδΗεά Γ>γ Ηί§Η πεδΛεύο αηά ουίΐυτ&ΐ ςυπίίΐγ, χνίΠ βε 
εηνίτοηπιεηΐαΐΐγ ίπεηάΐγ πηά χνίΐΐ δε τεί&ΐεά ΐο &11 Λε Λεπιεδ οί Λε ρατΕ

• Ρίηαΐΐγ, ίΐ χνίΐΐ δί§ΛΓΐ03ηΐ1γ οοηΐιΛαΐε ΐο Λε δΐΓεη§Λεηίη§ οί Λε ΐουπδΐπ δεεΐΟΓ αΐ &11 
Ιενείδ (1οο&1 πηά η&ΐίοηαΐ), ετε&ΐΛ§ Λε οοηάίΐίοηδ ίοΐ Λε ΐΓ&ηδίετ οί ρϊοΓιΐ ΐο &11 τεί&ΐεά 
δεεΐοΓδ οί Λε Ιοο&Ι αηά η&ΐίοηαΐ κιαΛεΐ. Ιΐ ίδ πίδο ίιηροΓΐ&ηΐ ΐο Βοοδΐ ειηρίογιηεηΐ Βγ 
0Γε&ΐίη§ & δί§ηίίίοαηΐ πυηΛετ οί^ο1^δ ΒοΛ ίη Λε Ιοοπΐ εοπιπιυηίΐγ πηά ίη οΛεΓ ρ&τΐδ οί 
Λε εοιιηΐΓγ.

Εχρεάίεηεγ οί Λε ίηνβδίπιεηΐ

ΤΗε ετεαΐίοη οί Λίδ ηε\ν ιιηίΐ χνίΐΐ Ηε ίπιρίεπιεηΐεά βγ 0Γεαΐίη§ ηε\ν ΗΛ1άίη§ Λείΐίΐίεδ 
πηά δΗπρίη§ Λε δυπΌΐιηάίη§ αιεα, \νΗετε πΐΐ Λε ποΐίνίΐίεδ οί Λε οοιηραηγ ννίΐΐ ΐπ!<ε ρίπεε 
αηά Βγ δυρρ1γίη§ Λε ηεοεδδ&Γγ εςυίριηεηΐ ίη οτάετ ΐο δεΓνε ίΐδ ηεεάδ αηά εηδΠΓε ίΐδ 
πυΐοηοηιγ Β&δεά οη αηά ν/Η&ΐ ίδ άεΓηεά Βγ Λε 1ε§ίδ1πΐίοη.

Μοϊε δρεείΓιε&ΙΙγ, Λε Βυί1άίη§ ίηδΐαΐΐαΐίοπδ ννίΠ Βε εςυαΐ ΐο Λοδε οί α ιηοάεπι ιιηίΐ 
αοεοιάίη§ ΐο Λε ιηοάεΓη δΐηηά&Γάδ πρρίίεά ίη Λε ίηάυδΐΓγ. ΤΗε εςυίριηεηΐ Λπΐ χνίΐΐ Βε 
ρΐΌοιπεά Βγ Λε ορεί&ΐοΓ χνίΐΐ εηδυκε Λε ςιιαίίΐγ αηά είίιοίεηΐ ρΐΌεεδδ οί Λε ρϊΌνίάεά 
δεπνίοεδ.

ΤΗε οοπιραπγ λνίΛ Λε ίπιρίειηεηΐ&ΐίοη οί Λε ηε^ν ίηνεδΐπιεηΐ αηά αίνναγδ αοοοίάίη§ ΐο 
ίΐδ τεδεβιοΗ, αίπΐδ αΐ:

• ΡΓονίάίη§ ΒεΐΐεΓ δεκνίοεδ λνίΛ Λε υδε οί ιηοάεΓη εςυίριηεηΐ αηά Λοίΐίΐίεδ &ηά λνείΐ- 
ΐταίηεά δΐ&ίί.

• ΜΛηΐ&ίηίπβ Λ11 παΐοηοιηγ ννίΛ ιηοάει-η ί&οίΐίΐίεδ αηά εςυίρηιεηΐ Λπΐ οίίεΓ ίΙεχίΒίϋΐγ 
αηά §ΓεπΐεΓ είίιοίεηογ.
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• Βεάυεΐη§ ΐΐιε εοδΐ ο£ δυρρίγ ο£ Α '& Β' Μπΐεή&ΐδ, ΐΗαηΕδ ΐο ΐΗε 1&τ§ε ρυ&ηΐΐύβδ ΐΗπΐ 
ν/ΐΐΐ Βε δηρρίίεά.

• δΐτεη§ΐΗεηΐη§ ΐΗε Ιοοαΐ 1&Βογ πιπίζει.

• Ιηιρτονΐη^ ΐΗε ονειαίΐ ρεΓ£οπη&ηεε &ηά νϊ&ΗΙίΐγ ο£ ΐΗε αηΐζ εδρεεΐαΐΐγ ΐΗτου§Η ΐΗε 
ιεώιεΐΐοη ο£ ρτοάπεύοη εοδΐδ, \νίΐΗ ΐΗε ιίδε ο£ πιοάεπι ΓηαεΗΐηεΓγ αηά £&εΐ1ΐίΐεδ, Βιιΐ πίδο 
Βγ αΐΐΓ3εύη§ £θΓεΐ§η ε&ρΐί&Ι.

• Οε3ύη§ ΐηίταδΐηιεΐυΓε τείαΐεά ΐο ΐΗε άενείοριηεηΐ, αάαρΐπΐΐοη πηά Γηοάετηΐζαΐΐοη ο£ 
Γηοάεπι εηΐΓερτεηειιτδΗΐρ.

• ΕηΗ&ηεΐη§ ϊηνεδΐιηεηΐδ ΐη ΐΗε Γε§ΐοη Βγ ηΐΐΓηείΐη§ ΐΗε ριιΒΙίε ουΐδΐάε θείε Βγ δεη αηά 
3ΐΓ. ΟΓεΗΐίοη ο£ & ροιί χνΐύι ιηοτε ρΐ&εεδ ΐο αεεοπιηιοά&ΐε Βοηΐδ Βιιΐ αΐδο ετε&ΐΐοη ο£ αη 
αίίροΓΐ είοδεί ΐο ΐΗε &Γε& ο£ ΐηνεδίπιεηΐ.

ΤΙιε ίάεπ

ΤΗε ΐάεα ο£ είε&ΐΐη§ ΐΗε ηενν ιιηΐΐ νν&δ ΐηδρΐτεά ΐη 2006 Βγ Μγ. ΝΐΠοΙαοδ Κοδο§1ου, η 
1008.1 £γοιπ ϋιεΐε [ννίΐΗοιχΐ τείεναπΐ εχρεπεηεε Βιιΐ ννΐΐΗ η άενείορεά εοηεερΐ ο£ Οιεΐαη 
Ηοδρΐί&ΐΐίγ], \νΗο ο\νπδ 80% ο£ ΐΗε εοιηρ&ηγ &ηά δΗ&ιεδ ΐΗε ιεηι&ΐηΐη§ 20% εηυ&ΙΙγ ΐο 
ΐΗε £ο11ο\νϊησ δΗατεΗοΙάετδ,

ΕΕ&ίεπηΐ, ν/ΐ£ε ο£ΝΐΠο1&θδ Κθδο§1οιι, ά&υ§Ηΐει ο£ Ειηιηαηιιεί 8ΐ£π1<ϊ (4%).

Οεοι§ε Κοδο§1ου δοη οΡΝΐΕοΙποδ &ηά ΑΐΕ&ίεπηΐ (4%).

Ειηιηηηιιεί Κοδο§1ου δοη ο£Νΐ!<ο1&οδ &ηά ΑίΕαΐεπηί (4%).

ΟΐχηϊΐΓίοδ Κθδο§1ου δοη ο£ΝΐΕο1ποδ αηά ΑίΕπΐεπηΐ (4%).

Ιπηΐ Κοδο§1οιι Ηαιι§ΗΐεΓ ο£ΝΐΕο1ηοδ &ηά ΑΐΕ&ΐεπηΐ (4%).

ΤΗεη χνε χνϊΐΐ αηαίγζε ΐΗε ΐηάίνίάυαΐ δείΎΐεεδ ΐΗαΐ \νΐ11 Βε ρΓονΐάεά ΐη ΐΗε ίαεΐΐίΐίεδ ο£ 
ΐΗε Αηιυδεηιεηΐ ΤΗεηιε Ρ&τΕ.

1. Γεεερΐίοη &ιε& & δεευΓίΐγ Βυΐ1άΐη§ ατεα

Αΐ ΐΗε δρεείΓιε τεεερΐίοη ανεη ΐΗε νΐδΐίοϊ ννΐΐΐ Βε εηΐεήη§ ΐΗΐδ αιεα υροη εηΐεπη§ ΐΗε 
ΤΗεηιε ΡηγΕ πηά προη 1εηνΐη§. ΤΗε ΐδδυαηεε ο£ ΐΐεΐεεΐδ, ΐΗε εοηΐΓο! ο£ άοευηιεηΐδ £ογ 
εηΐιγ ΐηΐο ΐΗε ρατΗ άερεηάΐη§ οη ΐΗε ριπροδε ο£ ΐΗε νίδίΐ ννΐΐΐ ΐαΠε ρΐαεε. Αΐδο, ηι&ρδ 
\νΐ!1 Βε ρϊΌνΐάεά ννΐΐΗ ΐΗε ίΐοοτ ρΙπη ο£ ΐΗε Ρ&γΠ αηά αηγΐΗΐη§ είδε ΐΗαΐ ΐδ εοηδΐάειεά 
2ηεΐ11ητγ ΐο ΐΗε δείνΐεεδ ριονΐάεά ννΐΐΗΐη ίΐ.

Ιη ΐΗε δεειιπΐγ Βιιΐ1άΐη§ ν/ΐΐΐ Βε ρτοΡεδδΐοηαΙ εριιΐρπιεηΐ ηεεεδδατγ £ογ ΐΗε εοηΐτοί ηηά 
δΐιρεκνΐδΐοη ο£ ΐΗε ΐΗεπιε ραιΤ ΐο εηδίιτε ΐΗε δη£εΐγ ο£ ΐΗε δρπεε αηά ο£ ΐίδ νΐδίΐΟΓδ. Ιη 
αάάίίΐοη, ΐΗε νΐδΐίοι \νΐ!1 Βε αΒΙε ΐο Ιεανε Ηΐδ/ΗεΓ ρεΐδοη&Ι ΐίεπίδ ογ τερ&ίΓδ £ογ δΐθΓ&§ε.

2. άΐηΐη§ ατεαδ

ΤΗεδε 3τε εαηΐεεηδ αηά ΓεδΐαιίΓοηΐδ (20 ΐη ΐοΐαΐ) ν/ΗΐοΗ χνΐΐΐ Βε δεαΐΐειεΤ ΐη ΐΗε ΤΗεηιε 
ΡηγΠ ΐη οτάετ ΐο Βε ε&δΐΐγ ηεεεδδΐΒΙε ΐο ΐΗε ριιΒΙΐε. ΤΗεγ ννΐΐΐ ριονΐάε τεαάγ ιηε&ΐδ (δΐτεεΐ 
£οοά ΐγρο) Βιιΐ 8180 Γε§π1&τ πιε&ΐδ, \νΗεΐΗετ ίΐ ΐδ Ιοε&Ι Οιεΐ&η οηΐδΐηε ογ οΐΗετ ΐγρεδ ο£ 
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ευίδίηε ίη §εηεΓ31. ΤΡερε \νί11 31δο Βε ρ13εεδ δυεΒ 3δ ε3ίεδ (εοίίεε, ρ&δΐπεδ, ερερεδ, ίεε 
ερε3πι, εΐε.) Βυΐ αΐδο ίορ ηταδίε 3ηά άρίηΕδ.

3. 5 δΐ3Γ Ηοΐεΐ δρ3εε 3Γε3

ΤΒίδ ίδ α 5 * Ηοΐεΐ λνϊΐΗ & 03ρ3είΐγ οί 200 Βεάδ 3ηά ννΒίεΒ ίη πάάίΐίοη ίο 3εεοππηοά3ΐίοη 
δερνίεεδ ννίΠ ρρονίάε & 1οαη§ε Βατ, Γεδΐ3υΓ3ηζ ΕίΐεΡεη, δ\νίηιπιίη§ ροοίδ, δρ3, πΐ3δδ3§ε, 
ίίΐηεδδ 3Ρ03δ, εΐε.).

4. ΚεδίάεηΐΪ31 ατεα

ΤΡεδε 3τε δπΐ311 ίηάερεηάεηΐ Ρουδεδ, 3Βοιιΐ 150 ώίίερεηΐ δςααΐΌ ιηεΐερδ, ίϊιΐΐγ εψιίρρεά 
ίορ δΡορζ 1οη§ 3ηά ρερπΐ3ηεηΐ ρεδίάεηεε ν/ΡίεΡ ννίΐΐ ρρονίάε Ροδρίΐ31ίΐγ ν/ίΐΡ 3.11 ηιοάερη 
εορηίοτΐδ.

5. Ρίρδΐ Αίά 3Γε3δ

ΤΙιεδε 3τε 3 Βιιί1άίη§δ 1οε3ΐεά 3ΐ Εεγ ροίηΐδ αηά ήιΐΐγ εςαίρρεά ίη οράερ ίο Βε 3Β1ε ίο 
ρρονίάε ΡίΓδΐ Αίά ίο 3ηγοηε ννΡο ηεεάδ ίΐ, υηΐίΐ ΐΡεγ 3Γε ΐΓαηδροΓΐεά ίο 3 ηε3τΒγ Ηοδρίΐ31 
ίί τεφίίΓεά. ΤΡερε \νί11 Βε ΐΡε ηεεεδδ3ργ Μεάίεαΐ αηά Νυρδίη§ δΐαίΓ λνΡίΙε Λερε \νί11 Βε 
ρεορίε δρεεΐ311γ ΐΓ&ίηεά ίη ΐΡε ορεη δρ3εεδ οί ΐΡε ΤΡεηιε ΡηγΡ.

6. Ηε3άςιΐ3ΓΐεΓδ 3Γε3

ΤΡεδε ατε ΐΡε οίΓιεεδ οί ΐΡε ΡατΡ ΑάηιίηίδΐΓ3ΐίοη 3δ \νε11 3δ οΐΡερ δρεείηΡίεδ ρεί&ΐεά ΐο 
ίΐδ πι&ηα§επιεηΐ. ΤΡε νίδίΐορ ν/ίΐΐ ηοΐ Ρ&νε Ρίρεεί εοηΐ&εΐ \νίΐΡ ΐΡίδ &ρε& εχεερΐ ίη 
εχεερΐίοηηΐ εβδεδ αηά ίί & ρροΡΙεηι Ρ&δ πρίδεη.

7. Ψ&ΓεΡουδε αρε&δ

Ηερε χνίΐΐ Ρε δΐορεά Α 'αηά Β' ρη&ΐερίαΐδ ηεεεδδ&ιγ £ογ ΐΡε άαίΐγ ορεραΐίοη ο£ ΐΡε ΤΡεηιε 
ΡατΡ, αδ χνείΐ αδ ΐΡε ηεεεδδαργ εςυίρρηεηΐ ορ δοηιε δρβτε ρατίδ-εοηδυρηαΒΙεδ ίορ 1Ρε 
ιηαίηΐεη&ηεε οί ΐΡε ίαείΐίύεδ &ηά ίΐδ εςυίρπιεηΐ.

8. Ορεη ΤΡεαΐερ δραεε - Ενεηΐ Ατεα

Ιΐ χνίΐΐ Βε πη ορεη δΐοηε ΐΡεαΐερ χνίΐΗ δ1ορίη§ δΐαηάδ &ηά α 8ΐπ§ε, πιπάε &εεοράίη§ ΐο ΐΡε 
αηείεηΐ ΟρεεΕ αρεΡΡεεΐηρε, χνίΐΗ α ΐοΐ&Ι εονερ&§ε ο£ 1,200 δς.πι. χνίΐΗ ΐΡε ροδδίΒίΙίΐγ ΐο 
Ροδί ίηιροΓΐαηΐ ρερίοπηαηεεδ οί &11 Κίηάδ Βυΐ ηΐδο ν&τίουδ ενεηΐδ (ευΐΐυτ&ΐ, ρρίν&ΐε, εΐε.). 
ΤΡερε \νί11 αΐδο Βε οΐΡερ δρηαΐΐερ νεηιιεδ χνΡερε δίτιπΠετ ενεηΐδ εαη ΐαΕε ρΐ&εε, δυεΡ ηδ 
ννεάάίη§δ, εΡήδΐεηίη§δ, εΙυΒ §αΐΡερίη§δ, εΐε.

9. ΤΡειη&ΐίε νί11&§ε αρε&

ΤΡε ίάε& Ρερε ΐΡ3ΐ ΐΡερε ν/ίΐΐ Βε & άεηΊατεαΐεά δρ&εε οί ΐεπιροΓ&Γγ εοηδΐρυεΐίοηδ, χνΡίεΡ 
άερεηάίη» οη ΐΡε δε&δοη αηά αήερ α άεείδίοη οί ΐΡε ΑάηιίηίδΐΓ&ΐίοη ννίΐΐ Β&νε 3 δρεείίϊε 
ίδδυε ίορ νίδίΐΟΓδ. Ιηάίεαΐίνείγ, ίΐ εουΐά Βε ΐΡε νί113§ε οί δαηΐα ΟΙαυδ ίορ ΐΡε ρερίοά οί 
ΐΡε ΟΡτίδΐπιαδ Ροϊίάαγδ, ογ η ΐΡεπιε ίηδρίρεά Βγ Ορεινή ΜγΐΡο1ο§γ, Τραάίΐίοη ογ Ηίδΐοργ.

10. Ψίΐά Ηηίιηαΐ Αεεορηρηοάπΐίοη ατεα

ΤΡίδ ίδ α δρεεί311γ άεδί§ηεά 3Γε3 ννίΐΒΐη ΐΡε ΤΡεηιε Ρ3γΕ ννΡίεΡ χνίΐΐ Βε εοηδΐηιεΐεά ν/ίΐΡ 
δρεεΐ31 ροηΐεδ (δ3ί3Ρΐ ΐγρε) 3ηά ΐΡε ριιΒΙίε χνίΐΐ Βε §υίάεά Βεΐχνεεη ρ13εεδ λνΡερε ννίΙΡΙίίε
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αηίηιαίδ ν/ΐΐΐ δε Ηοδΐεά. ΤΗεΐΓ Ιΐνΐηβ εοηάΐΐΐοηδ αηά Ηοδρΐΐαϋΐγ λνϋΐ αίνναγδ Βε §υΐάεά 
Βγ ΐΗε ευιτεηΐ 1ε§ίδ1αΐΐοη οη λνΐΐάϋίε εοηδεΓναΐΐοη.

11. Ροοί ΗΓβΗδ (1αΓ§ε, δΐηαΐΐ ροοί)

2 δ\νΐηηηΐη§ ροοίδ ΐη άίίϊεϊεηΐ ρατΐδ ο£ ΐΗε ΤΗειηε ΡηγΠ λνΐΐΐ Βε εοηδΐπιεΐεύ, ν/Ηετε ΐΗε 
ρυΒΙΐε χνΐΐΐ Βε αΒΙε ίο υδε αηά χνΗεϊε δυηΒεάδ αηά απιΒιεΙΙαδ ννΐΐΐ αΐδο Βε αναίΙαΒΙε, ν/ΗίΙε 
ΐΗε ρυΒΙΐε \νΐ11 αΐδο Βε αΒΙε ΐο ε^ογ π δηαεΠ \νίΐΗ ΐΗεπ άπηΠ. ΤΗεΓε ννΐΐΐ αΐδο Βε ΐΗε 
ροδδΐΒΐϋίγ £ογ ΐΗε νίδίΐΟΓ ΐο υδε 3 ΐοννεί ογ αη ΐηίΙαΐαΒΙε 1ΐ£ε Βυογ (πιαΐηΐγ £ογ γουη§ 
εΗΐΙάΓεη). Α11 ροοίδ ΐη ΐΗε πτεπ χνΐΐΐ Ηανε ΐΗε ηεεεδδατγ ηυπιΒεΓ ο£1ΐ£ε§υαΓάδ ΐη οΜετ ΐο 
Βε δ&£ε £ογ ρυΒΙΐε υδε.

12. Απιυδεηιεηΐ ΤΗειηε ΡατΗ

Οηε ο£ΐΗε πιαΐη δεΓνΐεεδ ο£ ΐΗε Μυΐΐΐ-ΤΗειηε ΡηγΠ ννΐΐΐ Βε ΐΗε Απιυδεηιεηΐ ΤΗειηε ΡηγΚ, 
ν/ΗΐεΗ ν/ΐΐΐ Ηανε ιηοάειη εηίεΓίαΐηιηεηΐ εςυΐριηεηΐ δυεΗ &δ χναΐεΓ τεείεαΐΐοηαΐ §αιηεδ αηά 
οΐΗει §υηιεδ £ογ γουη§ ρείδοηδ αηά ηοΐ οηΐγ, υιηυδεπιεηΐ ραΛδ, ρ1αγ§Γουηάδ αηά οΐΗεϊδ 
εοπιΒΐηεά ΐη δυεΗ α \ναγ αδ ΐο ο££ογ η υηΐςυε εχρεπεηεε ΐο ΐΗε νΐδΐίΟΓ.

13. ραι·Πΐη§

Ιΐ \νΐ11 Βε Ιοεαΐεά αΐ ΐΗε εηΐΓαηεε ο£ ΐΗε ΡηγΠ αηά \νΐ11 Ηανε α εαραεΐΐγ ο£ 300 ρατ1<ΐη§ 
δεαΐδ ννΗΐΙε ιΐ ννΐΐΐ αΐδο Ηανε ραΓ1άη§ δεαΐδ £ογ ΐουπδΐ Βυδεδ, £ογ άΐδαΒΙεά ρεΓδοηδ αηά £ογ 
ιηοΐοΓεγεΙεδ. Εογ ΐΗε ΒεΐΐεΓ δετνΐεε ο£ ΐΗε ρυΒΙΐε αηά ΐη οΜει ηοΐ ΐο ετεαΐε ρΓοΒΙεπίδ, 
εδρεεΐαΐΐγ άυπη§ ΐΗε ρεποάδ \νΐίΗ Ηΐ§Η ΐΓαίΤιε, ΐΗεΓε ννΐΐΐ Βε ρεορίε ν/Ηο ν/ΐΐΐ εοηΐΓοΙ 
αηά εοοιάΐηαΐε ΐΗε νεΗΐεΙεδ ΐΗαΐ \νΐ11 εηΐεΓ ΐΗε ατεα. Ρατ1<ΐη§ ννΐΐΐ Βε ρΓονΐάεά &εε ο£ 
εΗαΓ§ε £ογ ΐΗε §υεδΐδ ο£ ΐΗε αΓεα, \νΗΐ1ε ΐΗε αρεα \νΐ11 Βε ιηοηΐΐορεά Βγ είοδεά εΐτευΐΐ 
εαρπεραδ αηά δεευρΐΐγ ρερδοηηεΐ.

14. Ορεεη δραεεδ & ΡαΐΗλναγδ

ΤΗε δυπΌυηάΐη§ αρεα ο£ ΐΗε ΜυΙΐΐ-ΤΗειηε Ρ&γΠ χνΐΐΐ εοηΐρΐΒυίε δΐ§ηΐίΐεαηΐ1γ ΐο ΐΗε 
νΐδΐΐορ εχρερΐεηεε, ΐΗτου§Η ΐίδ άεδΐ§η αηά ΐΗε Ηυρτηοπΐζαΐΐοη ο£ δΐρυεΐυτεδ αηά οΐΗερ 
είειηεηΐδ ΐΗαΐ \νΐ11 εο-εχΐδί ννίΐΗ ΐΗε Ιοεαΐ εηνΐροητηεηΐ. Α11 ίΗΐδ ννΐΐΐ §ΐνε ΐΗε νΐδΐΐορ αη 
ΐη άερΐΗ εχρερΐεηεε ο£ ΐΗε ΡηγΗ αηά £εε1 ραρΐ ο£ ιΐ. ΤΗεδε τουΐεδ ννΐΐΐ Βε αεεεδδΐΒΙε 
ΐΗτου§Η ΐΗε ΡατΠ (ΐραΐη, Βΐεγείεδ, πιΐηΐΒυδεδ, εΐε. £ογ η δπιαίΐ £εε άερεη(1ΐη§ οη ΐΗε αεεεδδ 
ρ&δδ/εατά), χνΐιΐΐε ΐΗε νΐδΐΐορ ννΐΐΐ Βε αΒΙε ΐο εη]ογ ΐΗεδε τουΐεδ οη £οοΐ.

15. Ηεΐΐρορΐ Ατεα

ϋυε ΐο ΐΗε δΐζε ο£ ΐΗε ΐηνεδίπιεηΐ αηά ΐη οράερ ΐο δερνε ΐίδ ηεεάδ Βυΐ αΐδο ΐο δερνε ΐΗε 
ρυΒΙΐε, ΐΗε ερεαίΐοη ο£ α δρεεΐαΐΐγ άεδΐ§ηεά Ηεΐΐραά Ηαδ Βεεη ρρονΐάεά. ΤΗΐδ Ηεΐΐραά χνΐΐΐ 
Βε αΒΙε ΐο δερνε επιερ^εηοίεδ ν/Ηεηενερ α ραίΐεηΐ ογ ΐη)υΓεά ρεΓδοη ηιαγ ηεεά ΐιηηιεάΐαΐε 
αίΓ ΐΓοηδροΓΐ. Ιΐ ννΐΐΐ αΐδο Βε ροδδΐΒΙε ΐο υδε ΐΗε Ηεΐΐραά Βγ ρπναΐε ΗεΙίεορΐεΓδ £ογ 
ευδΐοπιεΓδ λνΗο λνΐδΗ αηά Ηανε ΐΗε ορροΓίυηΐίγ £ογ δυεΗ ΐΓανεΙ.

16. Ηοΐγ Τειηρίε

Ιη ΐΗε ατεα ο£ ΐΗε ΡατΠ, α Ηοΐγ Τειηρίε ν/ΐΐΐ Βε εοηδΐΓυεΐεά αίΙεΓ εοηδυϊΐαΐΐοη ννΐΐΗ ΐΗε 
εοπιρεΐεηΐ Βοάΐεδ αηά ν/ΐΐΗ ΐΗε αρρΓορΓΐαίε Ιΐεεηδεδ. ΤΗε δρεεΐΓιε ΗΓεα ν/ΐΐΐ Βε αΒΙε ΐο 
Ηοδΐ ρήναΐε εεΓερηοηΐεδ λνΗΐΙε οΐΗεΓ ίυηεΐΐοηδ ηγο ρΓονΐάεά £ογ νΐδΐΐοΓδ Βυΐ αΐδο £ογ 
ρεηηαηεηΐ τεδΐάεηΐδ ο£ ΐΗε Μυΐΐΐ ΤΗειηε ΡηγΠ.
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17. €ηπιρίη§ αρευ

Γίηηΐΐγ, ίη ΐΗε υρεη οί ΐΗε ΡηγΕ, ίη αάάίΐίοη ΐο ΐΗε οΐΗεΓ &εεοιηηιοά&ΐίοη ίαείΐίΐίεδ, ΐΗερε 
ννίΐΐ βε ΐΗε ερε&ΐίοη-ορερηΐίοη οί η εηπιρίη§ ηρεη Γογ ίυηδ οί ορ§υηίζεά εηπιρίη§. ΤΗε 
δρηεε χνίΐΐ βε εΐεηρίγ άερη&ρευΐεά ηηά ννίίΐ Ηηνε αΐΐ ΐΗε ίηήηδΐΓυεΐυΓε ρρονίάεά βγ 1η\ν ηδ 
ννείΐ &δ ΐΗε ηεεεδδυτγ ηεεοηιηιοάηΐίοη εηΐε§οργ, ΐο ηάεςυυΐεΐγ εονερ ΐΗε ηεεάδ οί 
νίδίΐΟΓδ. ΤΗε νίδίΐΟΓ ννίΐΐ βε ηβίε ΐο βπη§ Ηίδ ον/η εςυίρπιεηΐ, \νΗί1ε Ηε ννίΠ βε αβίε ΐο 
ιεηΐ ΐΗε εςυίρπιεηΐ Ηε ν/ηηΐδ ίοι ΐΗε εορρεδροηάίη§ ριίεε. Αρητΐ ίιοιη ΐεηΐδ, ΐΗε δρηεε 
ννίΐΐ ηΐδο βε αβίε ΐο αεεοπιηιοάαΐε εηρ&νηηδ, ογ ηηγ οΐΗετ οαΐάοορ ηεεοπιιηοάηΐίοη 
εςυίριηεηΐ ΐΗε νίδίΐΟΓ Ηηδ. ΤΗε δρηεε ννίΐΐ Ηηνε ητεαδ ννίΐΗ βαΐΗτοοπίδ, ΐοίΐεΐδ, ΠίΐεΗεη, 
\νηδΗίη§ ιηηεΗίηεδ αηά άίηίη§ ητεη.

€3ρ»είίγ:

Ιη ΐεπηδ οί εηρηείΐγ οί ΐΗίδ υηίΐ, ίΐ ννίΐΐ βε ηηηΐγζεά βγ υεΐίνίΐγ λνίΐΗίη ΐΗε ΡηγΗ ίοι ε&δίερ 
ηηά πιοΓε ηεευτηΐε ευΐεαίηΐίοη.

Αεΐίνίΐγ Μηχίπιυπι ευρηείΐγ 
(ρείδοηδ/γεαί)

Εδΐίηιηΐεά Οηρηείΐγ 
(ρετδοηδ/γε&Γ)

Μηχίιηυπι 
Οηραείΐγ/άαγ 
(ρεΓδοηδ)

δβοΓΐ 8ΐαγ Ουεδΐδ 550.000 500.000 1.500
Κεδίάεηεε 160.000 146.000 438
Ηοΐεΐ 219.000 167.400 600
Οηηΐεεηδ 
/ΚεδΐηυΓ&ηΐδ

700.000 676.000 1.900

Ενεηΐ Ατεη 500.000 355.000 1.400 ρεΓδ/ενεηΐ
Ηυρρεηίη§δ 500.000 308.900 1.400 ρεΓδ/ενεηΐ

Ιηνεδΐπιεηΐ ρΐυη εοδΐδ ηηά δουρεεδ οί ίιηαηείη§

&. ΡΓεδεηΐυΐίοη οί η δυηιηιηΓγ εοδΐ ΐυβίε

Ιη δυιηηιαΓγ, ΐΗε εχρεηδεδ αρε ευίευίηΐεά &δ ίοΐίολνδ:

1 ΒυΐΕϋΙΝΟ ΡΑΟΙΕΠΊΕδ & δυΒΚΟυΝϋΙΝΟ ΑΚΕΑ 30,648,000.00 €

2 ΜΑΟΗΙΝΕΚΥ-ΟΤΗΕΚ ΕρυϊΡΜΕΝΤ 20,000,000.00 €

3 ΜΕΑΝ8 ΟΕ ΤΚΑΝ8ΡΟΒΤ 4,500,000.00 €

4 λνίΕϋ ΑΝΙΜΑΕ ΑΟΟΟΜΜΟϋΑΤΙΟΝ ΑΚΕΑ 580,000.00 €

Τοΐηΐ Οοδΐ οί Εχρεηδεδ 56,148,000.00 €

ΜοΓε δρεείίίεηΐΐγ, ΐΗε εχρεηδεδ ΐΗ&ΐ χνίΐΐ βε ίηευιτεά ρει εηΐε§0Γγ οί εχρεηάίΐυΓε, &ρε 
ρτεδεηΐεά βείοχν
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1 ΒΕΙΕΒΙΝΟ ΕΑΟΕΓΠΕδ & δΕΚΚΟϋΝΒΙΝΟ ΑΚΕΑ

ΒΕδΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΒ8ΕΚΥΑΤΙΟΝ8 €Ο8Τ((€)
1. 5* ΗΟΤΕΕ 15.840.000,00
2. ΙΝΒΕΡΕΝΒΕΝΤ 

ΚΕδΙΒΕΝΟΕ
9.828.000,00

3. ΟΑΤΕΚΙΝΟ
ΒϋΙΕΒΙΝΟδ

1.200.000,00

4. ΕΝΤΚΑΝΟΕ ΑΝΒ 
δΕευκιτγ 
ΒυίΕΒΙΝΟδ

0,00

5. ΧΥΑΚΕΗΟυδΕ 120.000,00
6. ΕΙΚδΤΑΙΒΑΚΕΑ 120.000,00
7. ΗΕΑΒ9ϋΑΚΤΕΒ8 240.000,00
8. δλΥΙΜΜΙΝΟ-ΡΟΟΕδ 0,00
9. ΤΗΕΑΤΕΚΑΝΒ

ΕΥΕΝΤ ΑΚΕΑ
800.00,00

10. ΑΝΙΜΑΕ
ΑϋϋΟΜΜΟΒΑΤΙΟΝ
ΑΚΕΑ

0,00

11. ΟΤΗΕΚ ΡΑΚΚΙΝΟ 8ΡΑΟΕ 
ΑΚΕΑ, 
δυΚΚΟϋΝΒΙΝΟ 
8ΡΑΟΕ βοί...

2.500.00,00

ΤΟΤΑΕ 30.648.000,00

2 ΜΑΟΗΙΝΕΚΥ - ΟΤΗΕΚ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ

ΒΕ8ΟΚΙΡΤΙΟΝ ΟΒδΕΚΥΑΤΙΟΝδ ΟΟδΤ (€)
1. ΜϋΕΤΙ-ΤΗΕΜΕ 

ΡΑΚΚ
ΜΑΕΉΙΝΕΚΥ & 
Ε9ΕΙΡΜΕΝΤ

11.500.000,00

2. ΕϋΚΝΙΤϋΚΕδ ΑΝΒ 
υΤΕΝδΙΕδ

2.500.000,00

3. εΟΜΡϋΤΕΚ 
ΕΟΕΙΡΜΕΝΤ

3.500.000,00

4. ΤΕΕΕ-
εΟΜΜϋΝΙΟΑΤΙΟΝ 
Ε9ΕΙΡΜΕΝΤ

1.500.000,00

5. ΟΤΗΕΚ 
ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ

1.000.000,00

ΤΟΤΑΕ 20.000.000,00
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3 ΜΕΑΝ8 ΟΓ ΤΚΑΝ8Ρ0ΚΤ

ΒΕ8ΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΒ8ΕΚΥΑΤΙΟΝ8 ΟΟ8Τ (€)
ΒΕ8Ε8, ΜΙΝΙ Βϋ8, 
ΤΚϋΟΚδ, 0ΑΒ8, 
(ΟϋδΤΟΜΕΚδ & 
8ΤΑΓΓ)

4.500.000,00

ΤΟΤΑΕ 4.500.000,00

4 λΥΙΕΒΕΙΕΕ ΑΟΟΟΜΜΟΒΑΤΙΟΝ ΑΚΕΑ

ΒΕ8ΟΗΙΡΤΙΟΝ ΟΒ8ΕΚΥΑΤΙΟΝ8 ΟΟ8Τ (€)
ΧΥΙΕΒ ΑΝΒ ΕΧΟΤΙΟ
ΑΝΙΜΑΕ8

ΤΗΕ ΤΥΡΕ ΑΝΒ 
ΝϋΜΒΕΒ ΟΕ ΤΗΕ8Ε 
ΧΥΙΕΕ ΒΕ 
ΒΕΤΕΚΜΙΝΕΒ ΕΙΤΗ 
ΤΗΕ 
ΙΜΡΕΕΜΕΝΤΑΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤΗΕ 
ΙΝΥΕ8ΤΜΕΝΤ ΙΝ 
ΟΒΒΕΚ ΕΟΒ ΤΗΕ 
ΑΚΕΑ ΤΟ ΒΕ 
ΙΝ8ΡΕΟΤΕΒ ΑΝΒ ΤΗΕ 
δυϊΤΑΒΙΕΙΤΥ ΤΟ ΒΕ 
ΕΧΑΜΙΝΕΒ

ΕΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ

ΤΟΤΑΕ ΕΟΟΟ.ΟΟΟ,ΟΟ

Β. ΡΓ€8βηΐ3ΐίοη οί ίΐιβ Πηαηείαΐ βοΒβιηβ

ΓΙΝΑΝΟΙΑΕ 80ΗΕΜΕ

ΡΕΒΟΕΝΤΑΟΕ ΟΕ ΑΙΒ 
ΑΜΟϋΝΤ (ίη €)

ΑΜΟϋΝΤ (ίη €)

ΡΕΚ8ΟΝΑΕ ΟΑΡΙΤΑΕ 64,38% 36.148.000,00
ΒΕΡΕΝΒυΚΕ ΒΟΝΒ 35,62% 20.000.000,00
ΤΟΤΑΕ ΟΕ
ΙΝΥΕ8ΤΜΕΝΤ ΡΕΑΝ

100,00% 56.148.000,00
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ΙΝΤΕΚΝΑΕ ΕΝΥΙΚΟΝΜΕΝΤΑΕ ΑΝΑΕΥ8Ι8 (δ.λΥ.Ο.Τ. ΑΝΑΕΥ8Ι8)

Αΐ ίΗΐδ ροίηΐ, ΐΗε δΐτεη^ΐΗδ ηηά χνεηΕηεδδεδ ο£ΐΗε "ΜυΕΤΙ-ΤΗΕΜΕ ΑΜυδΕΜΕΝΤ 
ΡΑΚΚ - ΚΟδΟΟΕΟυ 8Α" ν/ΐΐΐ Ηε ΐάεηΐΐίίεά, υδΐη§ ΐΗε δλΥΟΤ ηιεΐΗοά (δΐΓεη§ΐΗδ, 
λνεαΕηεδδβδ, Ορροιϊυηΐΐΐεδ, ΤΗτεηΐδ).

8ίΓ6Π£ί118 ΧΥεαΕηεδδεδ
^Ιηηονηίΐοη - Πηΐςυεηεδδ

^Ψΐάε νητΐείγ οΓ ρτοάπεΐδ πηά δεηνΐεεδ

>-Ρτεε δΐθΓΗ§ε οί ρεΓδοηη! Ηε1οη§ΐη§δ

^Εοοαΐϊοη (ηεατ ΡυΗΙΐε Ιϊ&ηδροκΐ)

>-ΙδΟ ΟεΓΐίίίεηΐεδ

>-Νοη-ΕχΪ8ΐεηεε ο£ ΟοηιρεύΐοΓδ

>-Μπηγ Ροΐεηύαΐ δυρρΙΐβΓδ αηά ΡαιΐηεΓδ

>- Εχίεηδΐνε εοδΐ £ογ εοηδΐπιεύοη ηηά 
αάνεΓΐίδίη§

>-Μηηγ δυΗδΐίΐυΐεδ

ΟρρΟΓΐΐΐηίΐίεδ ΤΙΐΓβαΐδ
^Μίηΐιηαΐ ϋενείορηιεηΐ ο£ ΐΗε ΤΗεηιε 
ΡηγΕ8 δεεΐΟΓ ΐη Οτεεεε

>-0υ1ΐυΓε πηά Ουίΐυτπΐ Τουήδηι: Τ\νο ο£ 
ΐΗε Κεγ Ρίΐίπτδ ο£ ΐΗε Εεοηοηιγ

>-ΙηεΓε&δεά ϋεπΐ3ηά £ογ ΟιιΙΐιΐΓ&Ι 
Ρίοάυεΐδ αηά δεκνϊεεδ άυπη§ ΐΗε Εαδΐ 
ϋεεαάε

>- Τεηάεηεγ ο£ ΟυΙΐυΓαΙ Τουτίδΐδ ΐο 
δρεηά Μοιε

>^Νε\ν Τιεηάδ ΐη ΐΗε Τουπδηι δεεΐοι 
(ΡεΓδοηηΙΐζηΐίοη, δοϊο Ίϊ&νε1ΐη§, 
Ο&δΐΓοηοηιΐε Τουπδΐη, Βίεΐδίκε Ίϊηνεί, 
Εεοΐοιιτΐδπι, Ψείΐηεδδ Τοιπίδΐη)

>-θΓεεΡ ΒυΓεηυεΓαεγ

^Εϊηηηεΐηΐ δΐίυηΐΐοη (ΐη Οιεεεε ηηά 
λΥοΓίάννΐάε)

Τηχηΐΐοη

>- Ιιηρηεΐ ο£ ΐΗε Οονΐά-19 Ρηηάειηΐε

> - Ιιηρ&εΐ οί Βιεχΐΐ

> - Μεάΐίεπηηεαη Ροϊΐίΐεηΐ Ιηδεειιπΐγ

> - υηΗηΙαηεεά Γηεΐοι (ΡοδδΐΗΙε Ευΐυρε 
ΕητΐΗφΐα1<εδ, Οήδεδ, Ρπηάεπιΐεδ, Ψητδ, 
εΐε.)

^Ροΐεηΐΐηΐ / ίϊιΐυΓε εοιηρεΐΐΐΟΓδ
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/ ΐιοτθόγ οοτΐΐ/γ ΐΐιαΐ ίΗΐ5 /5 α ρΓ60Ϊ50 οηά αοουταΐο ΐΓαη$Ιαΐΐοη /γοπί 6γθθΙ< ΐο Ιαηρυαρβ 
ο/ ΐΐΐ6 οπρΐηαΙ όοουιηβηΐ ΐΗαΐ ννα5 ρΓεεβηΐεό ΐο ιτιο (ατΐ. 36 §2 ο/ ΐΗο (3τββΙ< ΐαννγβΓ5 Εοάο).

ΑΐΗβηε, 01/04/2022
ΊΊ16 εβΓΐϊ/ίοά ΙαννγβΓ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΖ^ΕΙΡΔΑΡΗΣ
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Α I Ν I Α Ν Ο Σ ^8^ Α 10 4 3 4
ΑΦΜ 0253^3Χ3φ<- ΔΟΥ: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΗΛ 210^47^3 - ΚΙΝ- 6944 307018 
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