Χ

ΙΟΝΤΜ

ΗΝΤΓΧΩΝ ΤΗ

αδλ έαμΝ« Ν ΣRΟΝΝ ΝΩΝΤΜΗΝ Σ ΙΡ Ι Ν

ΣβμΝ θυθυηβμΝ

Μ Σ ΠΟΙΗΗΝΤΝ Ι ΝΟΜΗΝΣΡΟΦΙΜΩΝ»
αδλ έαμΝΠ λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ«NORTANA Π Ν Τ ΩΝΝΚ ΙΝ

ΚαδΝ βμΝ

ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ Σ ΙΡ Ι ΝΠ ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ
ΤΘΤΝΗ»,Νη Ναπκλλσφβ βμΝ βμΝ τ λβμΝ αδλ έαμΝαπσΝ βθΝπλυ β
 βθΝ γάθαΝ άη λαΝ20-10-βί1η,Ν αΝΰλαφ έαΝ βμΝαθυθυηβμΝ αδλ έαμΝ« NATRON
ΝΏΝΤΜΗΝ Σ ΙΡ Ι ΝΜ Σ ΠΟΙΗΗΝΚ ΙΝ Ι ΝΟΜΗΝΣΡΟΦΙΜΩΝ»Ν πέΝ
βμΝ κ κτΝ Π θ βεκ άΝ αλδγέ1ηΝ ΤΝ ί σηβ,Ν ΙΟέΠ ,Ν πλυβθΝ άηκυΝ ΆθπΝ Λδκ έπθ,Ν
η αιτμ
α)Ν βμΝαθυθυηβμΝ αδλ έαμΝη Ν βθΝ ππθυηέαΝ« NATRON
Μ Σ ΠΟΙΗΗΝ Κ ΙΝ

ΝΏΝΤΜΗΝ Σ ΙΡ Ι Ν

Ι ΝΟΜΗΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» η Ν αλέΝ ηβ λυκυΝ Γ ΜΗΝ

ίκζθκλζίβίίίΝ εαδΝ αλδγησΝ ηβ λυκυΝ έ έΝ γκγκζήίγή ήλιήβγ(βίίλ),Ν βΝ κπκέαΝ

λ τ δΝ

κΝπλυβθΝ άηκΝΆθπΝΛδκ έπθΝ πέΝ βμΝκ κτΝΠ θ βεκ άΝαλδγέ1ηΝΤΝ ί σηβέΝ ΙΟέΠ Ν
ΆθπΝ Λδκ έπθΝ πκυΝ επλκ ππ έ αδΝ

κΝ παλσθΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ απσΝ βλ-12-2014

πλαε δεσΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝυηίκυζέκυΝ βμΝΝαπσΝ κθΝεκΝΣ κυζκτφλβΝΠατζκΝεαδ
ί)Ν

βμΝ

αδλ έαμΝ η Ν

ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ

βθΝ

ππθυηέαΝ «NORTANA

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ

Σ ΙΡ Ι Ν

Π Ν Τ ΩΝΝ Κ ΙΝ
Π ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ

ΤΘΤΝΗ» έ έΝ«NORTANA M.EΠ »Νη ΝαλδγησΝηβ λυκυΝΓ ΜΗΝίίθκί1801000,
βΝκπκέαΝ λ τ δΝ κΝ άηκΝ γβθαέπθΝ πέΝ βμΝκ κτΝΚλδηαέαμΝ1ΝΤΝΛέΝΜ κΰ έπθΝ,ΝπκυΝ
επλκ ππ έ αδΝ κΝπαλσθΝ τηφπθαΝη Ν κΝαπσΝβλ-12-βί1ζΝαπσ πα ηαΝπλαε δεκτΝ βμΝ
Έε αε βμΝΓ θδεάμΝυθΫζ υ βμΝ βμΝΝαπσΝ κθΝΧλδ σπκυζκΝΝδεσζακ,
υηφπθάγβε ΝεαδΝ Ϋΰδθ ΝαηκδίαέαΝαπκ ε σΝθαΝ υΰξπθ υγκτθΝκδΝ πδκΝπΪθπΝ αδλ έ μΝ
η Ναπκλλσφβ βΝ βμΝ τ λβμΝαπσΝ βθΝπλυ β,Νη Ν κυμΝ δ δεσ λκυμΝαθαΰλαφση θκυμΝ
πδκΝεΪ πΝσλκυμμ
1έΝ

αδλ έαΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ « NATRON

πκλλκφκτ αΝ έθαδΝ βΝ αθυθυηβΝ

ΝΩΝΤΜΗΝ Σ ΙΡ Ι ΝΜ Σ ΠΟΙΗΗΝΚ ΙΝ Ι ΝΟΜΗΝΣΡΟΦΙΜΩΝ»,Νη Ν
αλέηβ λυκυΝ

Γ ΜΗΝ

ίκζθκλζίβίίίΝ

γκγκζήίγή ήλιήβγ(βίίλ),Ν βΝ κπκέαΝ

λ τ δΝ

Ν

εαδΝ

αλδγησΝ

ηβ λυκυΝ

έ έΝ

κΝ πλυβθΝ άηκΝ ΆθπΝ Λδκ έπθΝ πέΝ βμΝ

κ κτΝΠ θ βεκ άΝαλδγέ1ηΝΤΝ ί σηβέΝ ΙΟέΠ ΝΆθπΝΛδκ έπθέΝ πκλλκφκτη θβΝ έθαδΝβΝ
αδλ έαΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ «NORTANA
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ

Σ ΙΡ Ι Ν

Π Ν Τ ΩΝΝ Κ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ

Π ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ

ΤΘΤΝΗ»

έ έΝ

«NORTANA M.EΠ » εαδΝαλδγησΝηβ λυκυΝΓ ΜΗΝίίθκί1κί1ίίί,ΝβΝκπκέαΝ λ τ δΝ
κΝ άηκΝ γβθαέπθΝ πέΝ βμΝκ κτΝΚλδηαέαμΝ1ΝΤΝΛέΝΜ κΰ έπθΝ
βέΝ ΗΝ υΰξυθ υ βΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ 1-ηΝ κυΝ θέΝ β1θθήλγ,Ν η Ν
απκλλσφβ βΝ βμΝΝ αδλ έαμΝ«NORTANA Π Ν Τ ΩΝΝΚ ΙΝΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ
αθυθυηβΝ

αδλ έαΝ

Σ ΙΡ Ι Ν Π ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ
Ν ΣRΟΝΝ

ΝΩΝΤΜΗΝ

ΤΘΤΝΗ»

απσΝ βθΝ

Σ ΙΡ Ι Ν Μ Σ ΠΟΙΗΗΝ ΤΝ

Ι ΝΟΜΗΝΣΡΟΦΙΜΩΝ»,Νη ΝίΪ βΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ κυμΝ

κδξ έαΝ(δ κζκΰδ ηκτμ)Ν

βμΝγ1-12-2014.
γέΝΗΝ υΰξυθ υ βΝ ζ δυθ δΝη Ν βθΝεα αξυλδ βΝ κΝηβ λυκΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθΝ βμΝ
ΰελδ δεάμΝ απσφα βμΝ βμΝ υΰξυθ υ βμΝ βμΝ αλησ δαμΝ πκπ τκυ αμΝ αλξάμέΝ ΟδΝ
απκφΪ δμΝ πθΝ ΰ θδευθΝ υθ ζ τ πθΝ πθΝ υΰξπθ υκηΫθπθΝ αθπθτηπθΝ

αδλ δυθ,Ν

ηααέΝ η Ν βΝ τηία βΝ υΰξυθ υ βμ,Ν εαδΝ βθΝ ΰελδ δεάΝ απσφα βΝ υΰξυθ υ βμΝ βμΝ
αλησ δαμΝ πκπ τκυ αμΝ αλξάμ,Ν γαΝ υπκίζβγκτθΝ

δμΝ δα υπυ δμΝ βηκ δσ β αμΝ κυΝ

ΪλγλκυΝιίΝ κυΝεέθέΝβ1λίήβί,ΝΰδαΝεΪγ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ υΰξπθ υση θ μΝ αδλ έ μέ
ζέΝ πσΝ βμΝ ζ δυ πμΝ βμΝ υΰξυθ υ βμ,Ν βΝ απκλλκφκτ αΝ αδλ έαΝ υπκεαγέ α αδΝ
αυ κ έεαδαΝ εαδΝ ξπλέμΝ εαηέαΝ ΪζζβΝ δα τππ βΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ θσηκ,Ν

Ν σζαΝ αΝ

δεαδυηα α,Ν υπκξλ υ δμΝ εαδΝ Ϋθθκη μΝ ξΫ δμΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμΝ εαδΝ βΝ
η αίέία βΝ αυ άΝ
απκλλκφκτη θβμΝ

ικηκδυθ αδΝ η Ν εαγκζδεάΝ

δα κξά,Ν κδΝ

Ν

αδλ έαμΝ γαΝ υθ ξέακθ αδΝ απσΝ βθΝ απκλλκφκτ αΝ

έε μΝ

βμΝ

αδλ έαΝ ξπλέμΝ

εαηέαΝΪζζβΝ δα τππ β,ΝηβΝ π λξση θβμΝίδαέαμΝ δαεκπάμΝαυ υθΝη Ν βΝ υΰξυθ υ βέΝΗΝ
απκλλκφκτη θβΝ αδλ έαΝζτ αδΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝ εεαγΪλδ άΝ βμέΝ
ηέΝ ΗΝ απκλλκφκτη θβΝ

αδλ έαΝ γαΝ η αίδίΪ δΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ βμΝ

( θ λΰβ δεσΝεαδΝπαγβ δεσ)Ν βθΝαπκλλκφκτ αΝ αδλ έα,Νη ΝίΪ βΝ βθΝπ λδκυ δαεάΝ βμΝ
εα Ϊ α βΝβΝκπκέαΝφαέθ αδΝ

κθΝδ κζκΰδ ησΝ βμ,Ν βμΝγ1-12-βί1ζΝεαδΝσππμΝαυ άΝ(βΝ

π λδκυ έα)Ν γαΝ δαηκλφπγ έΝ ηΫξλδΝ βΝ θσηδηβΝ
απκλλκφκτ αΝ

αδλ έαΝ γαΝ εα α

ζ έπ βΝ βμΝ

υΰξυθ υ βμέΝ ΗΝ

έΝ απκεζ δ δεάΝ ευλέα,Ν θκηΫαμ,Ν εΪ κξκμΝ εαδΝ

δεαδκτξκμΝεΪγ Νπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ βμΝαπκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμέ
θέΝ ΣκΝ ε φΪζαδκ,Ν κΝ αλδγησμΝ η κξυθΝ εαδ βΝ κθκηα δεάΝ αιέαΝ πθΝ η κξυθΝ πθΝ
υΰξπθ υκηΫθπθΝΝ αδλ δυθ,ΝΫξκυθΝπμΝαεκζκτγπμμ

«NORTANA

Π Ν Τ ΩΝΝ Κ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ

Σ ΙΡ Ι ΝΠ ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ ΤΘΤΝΗ»

αδλδεσΝε φΪζαδκΝ1λ1έκβί,ίί υλυ,Ν

δαδλκτη θκΝ ΝθέγλζΝη λέ δα,Νκθκηα δεάμΝαιέαμΝγί,ίίΝ υλυΝΫεα κέ
« Ν ΣRΟΝΝ

ΝΩΝΤΜΗΝ

Σ ΙΡ Ι Ν Μ Σ ΠΟΙΗΗΝ ΤΝ

Ι ΝΟΜΗΝ

ΣΡΟΦΙΜΩΝ»μΝ Μ κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ βέ1κζέιηη,γίΝ υλυ,Ν δαδλκτη θκΝ

Ν ιζέζγκΝ

η κξΫμ,Νκθκηα δεάμΝαιέαμΝβλ,γηΝ υλυΝ εΪ βμέ
αδλ έαμΝ Ν ΣRΟΝΝ ΝΩΝΤΜΗΝ

ιέΝ ΣκΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ βμΝ απκλλκφκτ αμΝ

Σ ΙΡ Ι Ν Μ Σ ΠΟΙΗΗΝ ΤΝ Ι ΝΟΜΗΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ»Ν πκυΝ αθΫλξ αδΝ
βέ1κζέιηη,γίΝ υλυΝεαδΝ δαδλ έ αδΝ

Ν

ΝιζέζγκΝη κξΫμ,Νκθκηα δεάμΝαιέαμΝβλ,γηΝ υλυΝ

εΪ βμ,ΝγαΝπαλαη έθ δΝ κΝαυ σΝη Ν βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ υΰξυθ υ βμ,Ν

κηΫθκυΝσ δΝ

κΝ αδλδεσΝε φΪζαδκΝ βμΝαπκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμΝ«NORTANA Π Ν Τ ΩΝΝ
Κ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ
ΤΘΤΝΗ»Ν πκυΝ αθΫλξ αδΝ
αδλ έαΝ ηαμ,Ν βΝ κπκέαΝ
ΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ

Σ ΙΡ Ι Ν Π ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ

κΝ πκ σΝ πθΝ 1λ1έκβί,ίίΝ υλυ,Ν εα Ϋξ αδΝ απσΝ βθΝ

υηη Ϋξ δΝ

βθΝ «NORTANA

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ

ΤΘΤΝΗ», η Ν πκ κ σΝ 1ίίΣΝ έΝ

Σ ΙΡ Ι Ν

πκηΫθπμΝ

Π Ν Τ ΩΝΝ Κ ΙΝ
Π ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ

κΝ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ

απκλλκφκτ αμΝ γαΝ παλαη έθ δΝ βέ1κζέιηη,γίΝ υλυ,Ν δαδλκτη θκΝ

βμΝ

Ν ιζέζγκΝ η κξΫμΝ

κθκηα δεάμΝαιέαμΝβλ,γηΝ υλυέ

ΠΙΝΑΚΑΝ ΙΑΜΟΡΦΩΗΝΜ ΣΟΧΙΚΟΤΝΚ ΦΑΛΑΙΟΤ
ΣΑΙΡ ΙΑ

Κ ΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΑΣRΟΝΝΑΝΩΝΤΜΗΝ ΣΑΙΡ ΙΑΝ
€Ν2.184.755,30
Μ ΣΑΠΟΙΗΗΝΤΝ ΙΑΝΟΜΗΝΣΡΟΦΙΜΩΝ
NORTANA Π Ν Τ ΩΝΝΚΑΙΝΤΜΜ ΣΟΧΩΝΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗΝ ΣΑΙΡ ΙΑΝΠ ΡΙΟΡΙΜ ΝΗΝ
€191.820,00
ΤΘΤΝΗ
ΑΠΑΛ ΙΦΟΜ ΝΟΝΚ ΦΑΛΑΙΟΝΛΟΓΩΝ
€191.820,00
ΤΓΧΩΝ ΤΗ
Κ ΦΑΛΑΙΟΝΜ ΣΑΝΣΗΝΤΓΧΩΝ ΤΗ

2.184.755,30€

Μ ΣΟΧ 

ΟΝΟΜΑΣΙΚΗΝ
ΑΞΙΑΝ
Μ ΣΟΧΗ

74.438,00

€Ν29,35

6.394,00

€30,00

6.394,00

€30,00

74.438,00

€Ν29,35

ΟδΝ αέλκδΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμΝ γαΝ παλα υ κυθΝ αΝ αδλδεΪΝ βμΝ η λέ δαΝ
κυμΝ

αΝ ΰλαφ έαΝ βμΝ απκλλκφκτ αμΝ αδλ έαμ,Ν

Ν βη λκηβθέαΝ πκυΝ γαΝ εαγκλδ

έΝ

απσΝ κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝαυ άμέΝΣαΝπαζδΪΝ αδλδεΪΝη λέ δαΝ βμΝαπκλλκφκτη θβμΝ

αδλ έαμΝγαΝαευλπγκτθ,Ν υθ α

κηΫθκυΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σΝ δ δεκτΝπλαε δεκτΝαπσΝ

κΝ δκδεβ δεσΝυηίκτζδκΝ βμΝαπκλλκφκτ αμΝ αδλ έαμέ
κέΝ πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ κζκεζάλπ βμΝ βμΝ υΰξυθ υ βμ,Ν κδΝ η κξΫμΝ πκυΝ αθαζκΰκτθΝ
κυμΝ η σξκυμΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ

αδλ έαμ,Ν παλΫξκυθΝ ’Ν αυ κτμ,Ν κΝ δεαέπηαΝ

υηη κξάμΝ αΝεΫλ βΝ βμΝαπκλλκφκτ αμΝ αδλ έαμέ
λέΝ πσΝ 1-1-βί1ηΝ πκηΫθβμΝ βηΫλαμΝ κυΝ δ κζκΰδ ηκτΝ η α ξβηα δ ηκτ,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ
κδξ έαΝ κυΝ κπκέκυΝ ΰέθ αδΝ βΝ απκλλσφβ βΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ βηΫλαΝ κζκεζάλπ βμΝ βμΝ
υΰξυθ υ βμ,Ν σζ μΝ κδΝ πλΪι δμΝ εαδΝ υθαζζαΰΫμΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ

αδλ έαμ,Ν

γ πλκτθ αδΝ απσΝ ζκΰδ δεάΝ ΪπκοβΝ σ δΝ ΰέθκθ αδΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ βμΝ απκλλκφκτ αμΝ
αδλ έαμ,Ν αΝ

Ν κδεκθκηδεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ πκυΝ γαΝ πλκετοκυθΝ εα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝ

αυ σ,ΝγαΝπφ ζκτθΝάΝγαΝίαλτθκυθΝαπκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκθΝαυ άέΝΣαΝ ξ δεΪΝπκ ΪΝγαΝ
η αφ λγκτθΝη Ν υΰε θ λπ δεάΝ ΰΰλαφάΝ αΝίδίζέαΝ βμΝαπκλλκφκτ αμΝ αδλ έαμέ
1ίέΝ

θΝυπΪλξκυθΝηΫ κξκδΝ βμΝαπκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμ,ΝκδΝκπκέκδΝθαΝΫξκυθΝ δ δεΪΝ

δεαδυηα αΝάΝπλκθσηδα,Νκτ Ν έθαδΝεΪ κξκδΝΪζζπθΝ έ ζπθΝπζβθΝη κξυθέ
11έΝ ΓδαΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ κυμΝ αε δεκτμΝ ζ ΰε ΫμΝ πθΝ
υΰξπθ υκηΫθπθΝ

αδλ δυθ,Ν

θΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κΝ εα α α δεσΝ κυμΝ άΝ απσΝ

απκφΪ δμΝ πθΝ Γ θδευθΝ υθ ζ τ πθΝ πθΝ η σξπθΝ κυμ,Ν δ δαέ λαΝ πζ κθ ε άηα α,Ν
κτ Ν κυμΝπαλΫξκθ αδΝ Ϋ κδαΝπζ κθ ε άηα αΝη Ν βθΝπαλκτ αΝ τηία βΝ υΰξυθ υ βμέ
1βέΝ ΣαΝ π λδκυ δαεΪΝ
βθΝ απκλλκφκτ αΝ

κδξ έαΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμΝ πκυΝ γαΝ η αίδία κτθΝ
αδλ έα,Ν έθαδΝ αυ ΪΝ πκυΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ

κθΝ δ κζκΰδ ησΝ

η α ξβηα δ ηκτΝ βμ,Ν βμΝγ1-12-2014.
1γέΝ ΗΝ απκλλκφκτη θβΝ αδλ έαΝ η αίδίΪα δΝ

βθΝ απκλλκφκτ αΝ αδλ έαΝ κΝ τθκζκΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝ παγβ δεκτΝ βμΝεαδΝΰ θδεΪΝ κΝ τθκζκΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ βμέΝΚα ΪΝ
υθΫπ δαΝβΝαπκλλκφκτ αΝ αδλ έαΝεαγέ α αδΝευλέα,ΝθκηΫαμ,ΝεΪ κξκμΝεαδΝ δεαδκτξκμΝ
εΪγ Ν εδθβ κτΝ εαδΝ αεδθά κυΝ π λδκυ δαεκτΝ

κδξ έκυΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμ,Ν

πθΝ απαδ ά πθΝ αυ άμΝ εα ΪΝ λέ πθΝ απσΝ κπκδα άπκ Ν αδ έαΝ εαδΝ αθΝ απκλλΫκυθΝ εαδΝ
παθ σμΝ θΝΰΫθ δΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ βμέ

1ζέΝΜ αίδίΪα αδΝ

βθΝαπκλλκφκτ αΝαθυθυηβΝ αδλ έαΝεΪγ ΝΪζζκΝ δεαέπηα,ΝΪςζκΝ

αΰαγσ,Ναιέπ βΝάΝΪζζκΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝεαδΝαθΝαεσηαΝ θΝεα κθκηΪα αδΝ δ δεΪ,Ν
κτ Νπ λδΰλΪφ αδΝη Ναελέί δαΝ βθΝπαλκτ αΝ τηία β,Ν έ ΝαπσΝπαλΪζ δοβΝ έ ΝαπσΝ
παλα λκηά,ΝκδΝπΪ βμΝφτ πμΝΪ δ μΝπκυΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝαπσΝ δμΝ λξΫμ,ΝεαγυμΝεαδΝ
αΝ δεαδυηα αΝάΝκδΝΫθθκη μΝ ξΫ δμΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝκπκδα άπκ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝ
τηία βΝάΝ δεαδκπλαιέαΝεαδΝ αΝκπκέαΝσζαΝαπσΝ βΝθσηδηβΝ ζ έπ βΝ βμΝ υΰξυθ υ βμΝ
π λδΫλξκθ αδΝεα ΪΝπζάλβΝευλδσ β αΝ βθΝαπκλλκφκτ αΝ αδλ έαέ
(Η π

π
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ω π
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π ω
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χ ω
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υ

).

1ηέΝΗΝαπκλλκφκτη θβΝ αδλ έαΝ βζυθ δ,Νυπσ ξ αδΝεαδΝ ΰΰυΪ αδΝσ δμΝα)ΝΗΝπ λδκυ έαΝ
βμΝπμΝ υθσζκυΝ θθκκτη θβμΝ( θ λΰβ δεσΝεαδΝπαγβ δεσ)Νεα ΪΝ βθΝ 31-12-βί1ζ,Ν έθαδΝ
αυ άΝ πκυΝ αθαΰλΪφ αδΝ
αθαΰλΪφκθ αδΝ
απκλλκφκτ αΝ

αΝ

κθΝ δ κζκΰδ ησΝ βμ,Ν βμΝ γ1-12-βί1ζ,Ν

κθΝ κπκέκΝ

δ φ λση θα,Ν η αίδίααση θαΝ εαδΝ παλα δ ση θαΝ

αδλ έαΝ π λδκυ δαεΪΝ

βθΝ

κδξ έα,Ν ί)Ν ΣαΝ δ φ λση θαΝ θ λΰβ δεΪΝ η θΝ

κδξ έαΝ υΰξΪθκυθΝ βμΝ απκεζ δ δεάμΝ ευλδσ β αμΝ αυ άμΝ εαδΝ έθαδΝ απαζζαΰηΫθαΝ
παθ σμΝ θΝ ΰΫθ δΝ πλαΰηα δεκτΝ εαδΝ θκηδεκτΝ ζα υηα κμ,Ν αΝ

Ν παγβ δεΪΝ

κδξ έαΝ

αθΫλξκθ αδΝ αΝπκ ΪΝπκυΝαθαΰλΪφκθ αδΝ κθΝπμΝΪθπΝαθαφ λση θκΝδ κζκΰδ ησέ
1θέΝΗΝαπκλλκφκτ αΝ αδλ έαΝ βζυθ δΝσ δΝαπκ Ϋξ αδΝ βθΝ δ φκλΪΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυΝ
θ λΰβ δεκτΝ εαδΝ παγβ δεκτΝ βμΝ απκλλκφκτη θβμΝ αδλ έαμ,Ν σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ

κθΝ

δ κζκΰδ ησΝ βμ,Ν βμΝ γ1-12-βί1ζ,Ν εαγυμΝ εαδΝ σππμΝ αυ ΪΝ γαΝ ΫξκυθΝ η αίζβγ έΝ ηΫξλδΝ
βμΝ

ζ δυ πμΝ βμΝ υΰξπθ τ πμέΝ ΣαΝ π λδκυ δαεΪΝ αυ ΪΝ

κδξ έαΝ γαΝ απκ ζκτθΝ

ηΫλκμΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝεαδΝπαγβ δεκτΝ βμΝαπκλλκφκτ αμΝ αδλ έαμέ
 Νπέ π βΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν υθ Ϊξγβε Ν κΝπαλσθΝξΫ δκΝτηία βμΝυΰξυθ υ βμΝεαδΝ
υπκΰλΪφ αδΝαπσΝ κυμΝθκηέηκυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ υΰξπθ υκηΫθπθΝ αδλ δυθέ
ΣΟΝ ΙΟΙΚΗΣΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ

ΟΝ Ι Χ ΙΡΙΣΗ
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