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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2252.1.1/78562/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας Υπηρεσίας του
άρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α΄ 207) για την περίοδο έως και 31.12.2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 282 του ν. 4738/2020
«Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 207),
β) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως ισχύει,
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄145), όπως ισχύει,
ζ) του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) «περί Κώδικος Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου» (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως ισχύει,
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η) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 63),
θ) των άρθρων 20, 23, 56, 78, 79, 80 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ) του άρθρου 1 με α/α 19 και του άρθρου 5 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα
30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899),
ιγ) την υπ’ αρ. 2252.1.1/77898/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου 282 του ν. 4738/2020
(Α΄ 207)» (Β΄ 5159).
ιδ) τον υπ’ αρ. 115488/03-11-2020 αριθμό απόφασης
2063 του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί
ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΗΣΞ46ΜΤΛΡ-ΔΨ7).
2. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού
Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 282 του ν. 4738/
2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
3. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας
συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου
προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της
σύνδεσης των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα,
όσο και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο
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αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα τη (ιβ) σχετική «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως
και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β΄ 4899).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την ήδη
προβλεφθείσα στην υπό στοιχείο (ιγ) σχετική, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 282 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207).
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως 5
της παρούσας.
3. Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές,
από αυτές που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης.
2. Για τις γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο
δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με το υπόδειγμα
που παρατίθεται στο Παράρτημα IV της παρούσας. Η
ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι
Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων του άρθρου τέταρτου και τέταρτου
α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως ισχύει, καθώς και του
άρθρου 168 Α΄ του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) όπως ισχύει, και εκτελούν δρομολόγια κατά τον χρόνο έκδοσης
της παρούσας απόφασης ή πρόκειται να εκκινήσουν
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την εκτέλεση εγκεκριμένων δρομολογίων έως και την
01-12-2020 στις γραμμές των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
της παρούσας.
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση
της Πρόσκλησης.
3. Σε γραμμές των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ όπου έχουν
λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου
τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως
ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 Α΄ του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261) όπως ισχύει, και εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση
εκτέλεσης δρομολογίων κατά αναλογία του αριθμού των
δρομολογίων όπως θα προκύπτει από την Πρόσκληση
της παρ. 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού αριθμού
δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή στα παραρτήματα I, II και ΙΙΙ.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των
προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από
τη δημοσίευση της εκάστοτε πρόσκλησης. Σχέδιο της
σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα
προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των
εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 31-12-2020.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα VI.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από
τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα
τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του
πλοίου βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην
αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Τα υπό στοιχεία 1.α) και 1.β) ανωτέρω δικαιολογητικά να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Θ.Σ.)
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
dths@hcg.gr. Ειδικότερα, το υπό στοιχείο 1.α) δικαιολογητικό να φέρει γνήσιο υπογραφής και το υπό στοιχείο
1.β) δικαιολογητικό να συμπληρωθεί μέσω της πλατφόρμας https://www.gov.gr/, ή να φέρει γνήσιο υπογραφής,
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στο οποίο θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ακόλουθο
κείμενο: 1. «Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας και τα πιστοποιητικά του πλοίου βρίσκονται σε
ισχύ όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
και 2. «Αποδέχομαι ανεπιφύλαχτα τους όρους της υπ’
αρ. πρωτ.: ………………………………….. Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, οι οποίοι θα αποτελούν και
στοιχεία της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας».
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),
όπως ισχύει.
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2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα
οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας
εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή της σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφ’ όσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση της
προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου
πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ

Ȱ͘ȵȻȴɃɇȳɆȰɀɀȸɇ
Ȳ͘ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉ
ȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇɈȸɇȾȻɁȸɇȸɇ

ϭ͘

ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȺȸɆȰʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ȰɁɏɈȰɈɃ
ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃ
ɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ
ϰϱ͘ϬϬϬ͕00 €

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ɲʆɳɸɴɷʉʅɳɷɲ͕ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ€
ʏʉɹʆɲʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɹʃɲʍʏɻȾʐʌɿɲʃɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
Ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȵɆȻɌɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

30͘ϬϬϬ͕ϬϬ€

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃ
ȰɁɏɈɏɁϭ͘ϮϬϬȵɅȻȲȰɈɏɁ
Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃ
ȾȰɈɏɈɏɁϭ͘ϮϬϬȵɅȻȲȰɈɏɁ
Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɲʋʊȴɸʐʏɹʌɲɹʘʎʃɲɿ
ɇɳɴɴɲʏʉ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯ͘ ȸɆȰȾȿȵȻɃ-ȺȸɆȰ-ȸɆȰȾȿȵȻɃ

ϯϬ͘ϬϬϬ,00 €

ȴɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭ5Ϳɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȸɆȰȾȿȵȻɃ
ϰ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ ɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϭ͘ϱ00,00 €

Ɉɹʍʍɸʌɲ;ϬϰͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϱ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅɃɆɃɇ-ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸ-ɇɅȵɈɇȵɇɅɃɆɈɃɍȵȿȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃɉͬȳ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃɉͬȳ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϲ͘ ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇɇɅɃɆȰȴȵɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃɉͬȳ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
Ɉɸʏɳʌʏɻ ʃɲɿɅɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȲɃȿɃɇ
ϳ͘ ȾȵɆȾɉɆȰ-ɅȰɂɃȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
Ɉʌʀʏɻ, Ɉɸʏɳʌʏɻ ʃɲɿɅɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȾɉɆȰ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ ȵͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃɉͬȳ
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ϴ͘
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ɆɃȴɃɇ-ɇɉɀȸ-Ⱦɏɇ-ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ȿȵɆɃɇ-ȿȵȻɎɃȻɅȰɈɀɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

57535

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈȰɍɉɅȿɃɃ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰϮ ;ȵɅȻȲȰɈȵɇ ȵɏɇ1199)

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆɃȴɃɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ

Ȱ͘ȵȻȴɃɇȳɆȰɀɀȸɇ
Ȳ͘ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉ
ȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇɈȸɇȾȻɁȸɇȸɇ

ϭ͘

ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȺȸɆȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ȰɁɏɈȰɈɃ
ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃ
ɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȶʇɿ ;Ϭ6Ϳɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
Ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ30͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȶʇɿ ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕Ɉʌʀʏɻ ʃɲɿ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɈɀɃɇ-ȿȵɆɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
Ɉɸʏɳʌʏɻ ʃɲɿɅɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϱ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɲʋʊȴɸʐʏɹʌɲɹʘʎʃɲɿ
ɅɲʌɲʍʃɸʐɼʃɲɿȾʐʌɿɲʃɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϲ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȸɆȰȾȿȵȻɃ-ɍȰɁȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
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Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
Ɉɸʏɳʌʏɻʃɲɿ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϳ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȸɆȰȾȿȵȻɃʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ,
Ɉɸʏɳʌʏɻʃɲɿ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϴ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȴɸʃɲʉʃʏʙ ;ϭϴͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȰɉɆȻɃ
ϭϭ͘ ɆȰɌȸɁȰ-ȰɁȴɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȵɿʃʉʍɿʏɹʍʍɸʌɲ;ϮϰͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȰɉɆȻɃ
ϭϬ͘ ȿȰɉɆȻɃ-ȾɉȺɁɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
ɈɸʏɳʌʏɻʃɲɿɅɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϵ͘ ȿȰɉɆȻɃ-ȾȵȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
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Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆȰɌȸɁȰ
ϭϮ͘ ɀɉȾɃɁɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ȰɁȴɆɃɇ-ɆȰɌȸɁȰʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɀɉȾɃɁɃɇ
ϭϯ͘ ɅɃɉɁɈȰ-ȵȿȰɌɃɁȸɇɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

300,00 €

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅɃɉɁɈȰ
ϭϰ͘ ȾȵɆȰɀɏɈȸ-ȿȻɀȵɁȰɇȺȰɇɃɉʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȰɀɏɈȸ
ϭϱ͘ ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇɇɅɃɆȰȴȵɇ;ɇȾȻȰȺɃɇ-ɇȾɃɅȵȿɃɇ- 15͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
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57537

ȰȿɃɁɁȸɇɃɇͿʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ
ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȲɃȿɃɇ
ϭϲ͘ ȰȻȴȸɎɃɇ-ȰɆȾȻɈɇȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

Ɉɹʍʍɸʌɲ;ϬϰͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ ȰȻȴȸɎɃɇ
ϭϳ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ-ȰȳȾȻɇɈɆȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͕
ɈɸʏɳʌʏɻʃɲɿɅɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϭϴ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϭϵ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ-ɀȵȺȰɁȰ-ɅɃɆɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɹʃɲʍʏɻɈɸʏɳʌʏɻ͕
ɇɳɴɴɲʏʉʃɲɿȾʐʌɿɲʃɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϮϬ͘ ȾȵɆȾɉɆȰ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȴɿɲʃʊʍɿɲ ;ϮϬϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȾɉɆȰ
Ϯϭ͘ ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ-ɅȰɂɃȻ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȴɸʃɲʉʃʏʙ ;18Ϳɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ
ϮϮ͘ ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻȾɏʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

300,00 €

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȰȿɉɀɁɃɇ
Ϯϯ͘ ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ-ɈɆɉɅȸɈȸ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

800,00 €

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

57538

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ϯϰ͘ ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻȾɏ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

ȴɸʃɲʉʃʏʙ;ϭϴͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȰȿɉɀɁɃɇ
Ϯϱ͘ ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ-ȿȻɀȵɁȵɇȰȳȻɃɉɃɆɃɉɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
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Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

800,00 €

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ
Ϯϲ͘ Ⱦɉɀȸ-ɇȾɉɆɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗Ⱦɉɀȸ
Ϯϳ͘ ɁȵȰɅɃȿȸ-ȾɉȺȸɆȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȴɸʃɲʉʃʏʙ ;ϭ8Ϳɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɁȵȰɅɃȿȸ
Ϯϴ͘ ȾɉȿȿȸɁȸ-ȷȰȾɉɁȺɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȵʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɲ ;Ϯϰ) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾɉȿȿȸɁȸ
Ϯϵ͘ ȾɉȿȿȸɁȸ-ɅɃɆɃɇȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȵʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɲ ;ϮϰͿ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾɉȿȿȸɁȸ
ϯϬ͘ ȰɇɈȰȾɃɇ-ȻȺȰȾȸ-ɇȰɀȸȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ
ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎɲʋʊȴɸʐʏɹʌɲɹʘʎʃɲɿ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰɇɈȰȾɃɇ
ϯϭ͘ ɁɉȴɆȻ-ɀȵȳȰɁȸɇȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

800,00 €

ȶʆɲ;ϬϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɁɉȴɆȻ
ϯϮ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȵȿȸɁȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

300,00 €

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ
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ϯϯ͘ ɅȵɆȰɀȰ-ɅȰȿɃɉȾȻȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

700,00 €

ȵʀʃʉʍɿɷʑʉɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ;ϮϮͿɻʅɸʌɻʍʀʘʎɲʋʊȴɸʐʏɹʌɲ
ɹʘʎʃɲɿɇɳɴɴɲʏʉ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵɆȰɀȰ
ϯϰ͘ ȿȸɂɃɉɆȻ-ȰɆȳɃɇɈɃȿȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

300,00 €

1͘000,00 €

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

800,00 €

300,00 €

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

300,00 €

Ɉɹʍʍɸʌɲ;ϬϰͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰϮ͘ ɅȵɆȰɀȰɀȵȳȰɆȻȴɃɇ-ɌȰɁȵɆɏɀȵɁȸ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅɃɉɁɈȰ
ϰϭ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȾȰɀȰɈȵɆɃ-ɅȰȿɃɉȾȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰȻȳȻɁȰ
ϰϬ͘ ɅɃɉɁɈȰɅȰɆɃɉ-ȰɁɈȻɅȰɆɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɇɅȵɈɇȵɇ
ϯϵ͘ ȰȻȳȻɁȰ-ȰȳȾȻɇɈɆȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɉȴɆȰ
ϯϴ͘ ɇɅȵɈɇȵɇ-ȾɃɇɈȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɉȴɆȰ
ϯϳ͘ ɉȴɆȰ-ɀȵɈɃɍȻ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȵʃɲʏʊʆɷɸʃɲɹʇɿ;ϭϭϲ) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȵɉȾȻɀɀȸ
ϯϲ͘ ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴɹʃɲ;ϭϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȸɂɃɉɆȻ
ϯϱ͘ ȿȵɉȾȻɀɀȸ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

57539

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

300,00 €

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȵʇɲʃʊʍɿɲ ɸʀʃʉʍɿʋɹʆʏɸ;625) ʃɲɽ͛ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ

57540
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ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵɆȰɀȰɀȵȳȰɆȻȴɃɇ
ϰϯ͘ ɆȻɃ-ȰɁɈȻɆɆȻɃʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

300,00 €

Ɉʌɿɳʆʏɲ ʏʌʀɲ;ϯϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ ɲʋʊȴɸʐʏɹʌɲ
ɹʘʎʃɲɿɇɳɴɴɲʏʉ͘
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆȻɃ
ϰϰ͘ ȰȳȻȰɀȰɆȻɁȰ-ɁȵȰɇɈɉɆȰ

800,00 €

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰȳȻȰɀȰɆȻɁȰ
ϰϱ͘ ɆȰɌȸɁȰ-ɀȰɆɀȰɆȻ
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Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

1͘500,00 €

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈȰɍɉɅȿɃɃ

ȴʑʉ;ϬϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɻʅɸʌɻʍʀʘʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆȰɌȸɁȰ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ
ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉ
ȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇɈȸɇȾȻɁȸɇȸɇ

ϭ͘

ɲ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸ-ȿȸɀɁɃɇȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼɼ
ɴ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼɼ
ɶ͘ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ-ȿȸɀɁɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ȰɁɏɈȰɈɃ
ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃ
ɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;MH
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

Ɉʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʃɲɽ͛ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ ȹȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ
8͘ϬϬϬ,00 €
Ϯ͘ ɲ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȻɃɇ-ȺȸɆȰ-ɇɉɆɃɇɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
;ɸʀʏɸʉʄʊʃʄɻʌɻɸʀʏɸʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎͿɼ
ɴ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸȿȸɀɁɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ;ɸʀʏɸʉʄʊʃʄɻʌɻɸʀʏɸ
ʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎͿ
Ʌɹʆʏɸ ;0ϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ
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ϯ͘
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ɲ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼɼ
ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ɴ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ɶ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰɇȰɀɃɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸ-ȿȸɀɁɃɇɸʀʏɸʉʄʊʃʄɻʌɻ
ɸʀʏɸʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎ͘

57541

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

ȴɸʃɲʋɹʆʏɸ ;15) ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ͘
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȾȰȿɉɀɁɃɇ- 8͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ɇȰɀɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ;ɸʀʏɸ
ʉʄʊʃʄɻʌɻɸʀʏɸʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎͿ
ȴɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

57542
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻV

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻ
ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇɁȰɉɈȻȿȻȰɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȺȰȿȰɇɇȻɏɁɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɈɀȸɀȰȲʚ
Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ
: ȰʃʏɼȲɲʍɿʄɸɿɳɷɻ͕Ʌʑʄɻȵϭ-ȵϮ͕Ʌɸɿʌɲɿɳʎ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ : 185 10
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
: 213 137 ϭϮϱϰͬϮϭϯ 137 ϰϮϱϮ
e-mail
: dths@hcg͘gr

Ʌɸɿʌɲɿɳʎ, ͙͘ ɁʉɸʅɴʌʀʉʐϮϬϮϬ
Ȱʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭ͙͙͙͙ͬͬ͘͘20

ȺȵɀȰ͗ ͨɅʌʊʍʃʄɻʍɻȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎɶɿɲʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϳϯϴͬϮϬ ͨɆʑɽʅɿʍɻ ʉʔɸɿʄʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ɷɸʑʏɸʌɻʎ ɸʐʃɲɿʌʀɲʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ ;Ȱʚ
ϮϬϳͿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼͩ͘
ɇʖɸʏ͗ ɲͿ Ɉʉ ɳʌɽʌʉ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϳϯϴͬϮϬ ͨɆʑɽʅɿʍɻ ʉʔɸɿʄʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ɷɸʑʏɸʌɻʎ ɸʐʃɲɿʌʀɲʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;ȰʚϮϬϳͿ
ɴͿ ʏɻʆ ʐʋ͛ ɲʌ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϳϴϵϴͬϮϬϮϬ ȾɉȰ ͨɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϴϮʏʉʐʆ͘ϰϳϯϴͬ20ϮϬ;ȰʚϮϬϳͿͩ ;Ȳʚ 5159Ϳ͘
ɶͿ Ɉɻʆ ʐʋ͛ ɲʌ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬ78562ͬϮϬͬ23-11-20ϮϬ ɲʋʊʔɲʍɻ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇ Ȳʚ ͨɇʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϳϯϴͬϮϬ ;Ȱʚ ϮϬϳͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ ʃɲɿ
31͘ϭ2͘ϮϬϮϬͩ;Ȳʚ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘Ϳ
ϭ͘ ɇɲʎ ɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʘʆ ;ɲͿ͕ ;ɴͿ ʃɲɿ ;ɶͿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ͕ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɷɲʔɿʃɼʎ ʍʐʆʉʖɼʎ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ɸʋɸɿɶʉʐʍʙʆ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆ͕ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɻʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎɶɿɲ
ʏɻʆɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏɻʎɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎɶʌɲʅʅɼʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨ͘͘ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ͙͙͙͘͘ ;͙͙͘Ϳ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ͙͙͙ ɹʘʎ ʃɲɿ ͙͙͙͕͘͘ ɹʆɲʆʏɿ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɸʐʌʙ ;Φ ͙͙͙͘͘Ϳ͕ ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ
ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ʅɻ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐɌ͘Ʌ͘Ȱ͘
Ϯ͘ Ⱦɲʄʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉɿ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϯ ʏɻʎ ;ɶͿ ʍʖɸʏɿʃɼʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ
ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ɲʐʏɼʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʋɿɽʐʅʉʑʆ ʆɲ
ʍʐʅʅɸʏɳʍʖʉʐʆʍʏɻɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏɻʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ɶʌɲʅʅɼʎ͕ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʅɲʎ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ͙ Noɸʅɴʌʀʉʐ
ϮϬϮϬʃɲɿʙʌɲ͙͕͘͘Ȱʀʏɻʍɻȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻɲʋʊʊʄɲʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϰ
ʏɻʎ;ɶͿʍʖɸʏɿʃɼʎɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͘
ϯ͘ Ɉʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ɲʆɳ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ͕ ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ɻ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʅʀʍɽʘʅɲ ɲʆɲ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ;ɶͿʍʖɸʏɿʃɼʎ͘
ϰ͘

Ⱦɲʏɳʏɲʄʉɿʋɳɿʍʖʑʉʐʆʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻ;ɶͿʍʖɸʏɿʃɼ͕ʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͘
ɃȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȺɲʄɲʍʍʀʘʆɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
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57543

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰV
ɇɉɀȲȰɇȸ
ȰɁȰȺȵɇȸɇȴȸɀɃɇȻȰɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
ȳȻȰɈȸɁȵɂɉɅȸɆȵɈȸɇȸɈ,ɇȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸɇȳɆȰɀɀȸɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ɇɼʅɸʌɲ ɻʅɹʌɲ ͙͙͙͙͙͙ ʏɻʆ ͙͙͘ ʏʉʐ ʅɼʆɲ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ϮϬϮϬ͕ ʍʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ʉɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ͗ ;ϭͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ɉʋʉʐʌɶʊʎ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ ʅɸ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ɲʐʏɼ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉ͕ ʃɲɿ ;ϮͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘ ͙͙͙͙͙Ϳ͕ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
͙͙͙͙͙͙͕͘ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ɸʆɸʌɶʉʑʆʏɸʎ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͞ȰʋʉɷʉʖɼʋʌɲʃʏɿʃʉʑɲʋʉʍʔʌɳɶɿʍɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɻʎʋʌʉʍʔʉʌɳʎʃɲɿȾɲʏɲʃʑʌʘʍɻȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɅʌʊʍʃʄɻʍɻʎ
ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ȳʌɲʅʅɼʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ͕͟ʅɸʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʏɲʃʐʌʙɽɻʃɸʍʏʉɷɸʑʏɸʌʉ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʏɻʎ ʐʋΖ ɲʌ͘
ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϴϱϲϮͬϮϬͬϮϯ-11-2020 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿ͘ɇ͘-ȵȿ͘ȰȾɈͬ͘ȴȺɇ ͨɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϳϯϴͬϮϬ ;Ȱʚ ϮϬϳͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ ʃɲɿ ϯϭ-12-2ϬϮϬͩ ;Ȳʚ ……͘Ϳ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ͕͟ɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏɻʎ
ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ͙͙͙͙ͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕ ʍʐʅʔʙʆɻʍɲʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʋʉɷɹʖɽɻʃɲʆ ʏɲ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ͗
Ƀʋʌʙʏʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ͕ʐʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ɹʖʉʆʏɲʎ
ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ ɲʌɿɽʅ͘ ʋʌʘʏ͘ ϭϭϱϰϴϴͬϬϯ-11-ϮϬ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ϮϬϲϯ ʏʉʐ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ  ʃɲɿ
ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆʋɸʌʀɹʆʏɲʇɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȴɻʅʉʍʀʘʆȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘;ȰȴȰ͗ɏȸɇɂϰϲɀɈȿɆ-ȴɎϳͿ͕ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ϰϳϯϴͬϮϬ ;Ȱʚ ϮϬϳͿ , ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϳϴϵϴͬϮϬϮϬͬϮϮ-11-ϮϬϮϬ ȾɉȰ ;Ȳ͛
5159) ͨɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϴϮʏʉʐʆ͘ϰϳϯϴͬϮϬ;ȰʚϮϬϳͿͩ
ʃɲɿʏɻʎʐʋΖ ɲʌ͘ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϴϱϲϮͬϮϬͬϮϯ-11-2020 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇȲʚ ͨɇʐʅɴɳʍɸɿʎɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϴϮ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϳϯϴͬ20ϮϬ ;Ȱʚ ϮϬϳͿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ ʃɲɿ ϯϭ-12-2ϬϮϬͩ
;Ȳʚ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘Ϳ, ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʍʏʉʆ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ͕ ʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆʉ ʍʏʉ ɸʇɼʎ ͨɲʆɳɷʉʖʉ͕ͩ ʏɻʆ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ͙͙͙͘͘
ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʉʐͬʘʆ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ͕ ɲʆʏʀ ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ɸʐʌʙ ;͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ΦͿ͕ ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ
ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ ʅɸ ʏʉ ȵͬȳ-Ƀͬȳ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘ Ɂ͘͘͘͘ ͙͕͘͘  ʅɻ  ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͕͘ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲɲʋʊʏɻʆ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ʅɹʖʌɿʏɻʆϯϭ-12-ϮϬϮϬ͕ʅɸʏʉʐʎʋɲʌɲʃɳʏʘʊʌʉʐʎʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͕ʏɿʎʉʋʉʀɸʎʉ
ɲʆɳɷʉʖʉʎɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɲ͘
ȸʍʑʅɴɲʍɻɲʐʏɼɷɿɹʋɸʏɲɿɲʋʊ͗
ɲͿ ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϴϮʏʉʐʆ͘ϰϳϯϴͬϮϬ;ȰʚϮϬϳͿ
ɴͿ ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ;ȰʚϭϰϱͿͨȵʄɸʑɽɸʌɻʋɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍʏɿʎɽɲʄɳʍʍɿɸʎɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ–
ɇʑʍʏɲʍɻ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ȿɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ – ɀɸʏɲʏʌʉʋɼ ȿɿʅɸʆɿʃʙʆ Ɉɲʅɸʀʘʆ ʍɸ
Ȱʆʙʆʐʅɸʎȵʏɲɿʌɸʀɸʎʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ͩʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿ
ɶͿ ʏɻʆɲʌɿɽʅ͘ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϳϴϵϴͬϮϬϮϬȾɉȰͨɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϮϴϮʏʉʐʆ͘ϰϳϯϴͬϮϬ;ȰʚϮϬϳͿͩ ;Ȳ͛ ϱϭϱϵͿ͘
ɷͿ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʐʋΖ ɲʌ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϳϴϱϲϮͬϮϬͬϮϯ-11-2020 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿ͘ɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬ͘ȴȺɇ Ȳʚ
ͨɇʐʅɴɳʍɸɿʎɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϴϮʏʉʐʆ͘ϰϳϯϴͬϮϬ;ȰʚϮϬϳͿɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɹʘʎʃɲɿ
31-12-ϮϬϮϬͩ;Ȳʚ ͙͙͙͙͙͙͙͙͘Ϳ
ɸͿ ʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɲʋʊ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ;ȰȴȰ͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘Ϳ
ʍʏͿ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ  ͞Ȱʋʉɷʉʖɼ ʋʌɲʃʏɿʃʉʑ ɲʋʉʍʔʌɳɶɿʍɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʃʑʌʘʍɻ
Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ȳʌɲʅʅɼʎ ʅɸ
ʍʃʉʋʊʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ͘͟
Ʉʄʉɿ ʉɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ʊʌʉɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃɲɿ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʍʐʅɴɳʍɸʘʎ ɽɸʘʌʉʐʅɹʆʘʆ  ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɲʐʏʙʆʘʎɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʍʙʅɲʏɻʎɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɲʐʏɼʎ͘
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Ȼ͘ ɉɅɃɍɆȵɏɇȵȻɇȰɁȰȴɃɍɃɉ
Ƀ ɲʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗
ɲͿ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʊʏɿ ʏʉͬʏɲ ʋʄʉʀʉͬɲ ʏʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ  ɷɿɲɽɹʏɸɿͬʉʐʆ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʍɸ
ɿʍʖʑ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ͕ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʃʄɳʍɻʎ ɲʋʊ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ʆɻʉɶʆʙʅʉʆɲ͕ ʊʏɿ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎɿʍʖʑʉʐʍɲʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʍʏɲɽɹʅɲʏɲɲʍʔɳʄɸɿɲʎ͕ʐɶɿɸɿʆɼʎ- ɸʆɷɿɲʀʏɻʍɻʎɸʋɿɴɲʏʙʆ
ʃɲɿʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎʃɲɽʙʎʃɲɿʊʏɿɻʍʑʆɽɸʍɻʃɲɿʉɿʊʌʉɿɸʌɶɲʍʀɲʎʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆʉɿʅɸʏɻʆɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͕
ɴͿ ʆɲʏɻʌɸʀʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɲʋʉʔɳʍɸɿʎʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʆɲʑʄʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʆɲʋɲʌɹʖɸɿʏɿʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎɲʋʊʏɻʆ
ʐʋ͛ɲʌ͘ϯϯϮϰ͘ϭͬϬϭͬϭϯͬϭϱ-07-ϮϬϭϯɲʋʊʔɲʍɻɉʋʉʐʌɶʉʑɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ;Ȳʚ ϭϳϮϴͿ͕ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ
ʅɸ ʏɿʎ ʐʋ͛ ɲʌ͘ϯϯϮϰ͘ϭͬϬϭͬϭϰͬϮϵ-Ϭϰ-ϮϬϭϰ ;Ȳʚ ϭϭϮϵͿ ʃɲɿ ϮϮϱϮ͘Ϯ͘ϭϮͬϬϭͬϭϱͬϬϮ-07-ϮϬϭϱ ;Ȳʚ ϭϱϱϳͿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͕
ɸʃʋʏʙʍɸɿʎʍʏɿʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʋʌʉʍʙʋʘʆʃɲɿʉʖɻʅɳʏʘʆ͕ɸʋʀʏʉʐɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʆʏʉʎʆɲʑʄʉʐ͕
ɶͿ ʆɲ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ,
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɸʌɶɲʏɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʋʉʐɹʖʉʐʆɽɸʍʋɿʍɽɸʀʅɹʍʘɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ͕ ʏɻʎ ɸɽʆɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͕ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɼ ʏʘʆ ɷɿɸɽʆʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐ͕
ɷͿ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʙʆ  ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ –
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ͕
ɸͿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ʏʉʐ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ͕ ɸʔ͛ ʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʄʄʉʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊʎ ʏʌʊʋʉʎ͕ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆ ɼ ʉʖʄɻʌʙʆ ʔʉʌʏʀʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɺʙʆʏʘʆ ɺʙʘʆ͕
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʍɸʎʋɸʌʀʅɸʏɲʔʉʌɳʎɲʐʏʙʆɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕
ʍʏͿ ʍʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʔʊʌʘʆ͕ʏɸʄʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸʘʆʐʋɹʌʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐʃɲɿʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ͕
ɺͿ ʆɲ ɸʃʏɸʄɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ͕ ɲʆɸʄʄɿʋʙʎ͕ ʋʄɼʌɻ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȺɲʄɲʍʍʀʘʆɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ͘
ȻȻ͘ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰɅȿɃȻɏɁ – ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸȰɉɈɏɁ – ȰȾȻɁȸɇȻȰ
ϭ͘ ɈɲɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏʘʆʘʎɳʆʘɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆɶʌɲʅʅʙʆɽɲɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉȵͬȳɃͬȳ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϯ͘ ȸ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏʉʐ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʆɳɷʉʖʉ͘
ɀɸʏɲɴʉʄɼɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐɲʌʅʊɷɿʉʐʉʌɶɳʆʉʐʏʉʐɉɁȰɁɅ͕ʃɲʏɳʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ͘ ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͘  ȱʌʆɻʍɻ ʏɻʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊ
ʏʉʆ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ͕ ɸʋɿʔɹʌɸɿ ɹʃʋʏʘʍɻ ɲʐʏʉʑ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʍʑʅɴɲʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ɷɿʃɲʀʘʅɳ ʏʉʐ ʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹɸɿɲʋʊɲʐʏɼʆ͘
ϯ͘ Ƀɿʋʄʉʀɲʌʖʉɿʏʘʆʋʄʉʀʘʆʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿʆɲɸʃʏɸʄʉʑʆɹʃʏɲʃʏɸʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎɶɿɲɸʋɸʀɶʉʆʏɸʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɸʆʏʉʄɼʏʉʐɲʌʅʊɷɿʉʐʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʉʌɶɳʆʉʐ͘
ȻȻȻ͘ɀȻɇȺɏɀȰɈȰ
ϭ͘ Ɉɲ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʄɼʇɻʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖʉʐʆʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʅɿʍɽʘʅɳʏʘʆ͕ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ ʋʌʉʎ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ
ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
ɲͿ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʋʉʐɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɲʆ ʃɲʏɳ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʍɸʏʌʀɲ;ϬϯͿɲʆʏʀɶʌɲʔɲɽɸʘʌɻʅɹʆɻɲʋʊʏɻʆȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ͕
ɴͿ ʏɿʅʉʄʊɶɿʉʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕
ɶͿ ʃʐʌʘʅɹʆʉ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ ɶɹʔʐʌɲʎ ʋʄʉʀʉʐ ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎ ɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿ ʏʉ ʋʄɼʌɸʎɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ
ʋʉʐɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɸ͕ʍɸɷʑʉ;ϬϮͿɲʆʏʀɶʌɲʔɲɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆʏɲʇɿɷɿʙʆʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͕
ɷͿ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɼɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɼʎɷɼʄʘʍɻʎʏʉʐɌ͘Ʌ͘Ȱ͘ʋʉʐʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲȴ͘Ƀ͘ɉ͘
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Ϯ͘ Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻʎɲʀʏɻʍɻʎɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ͕ɸʀʆɲɿ
ɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͘ Ȱʀʏɻʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͕ɽɲɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿʅɸʏɲʍʐʆɻʅʅɹʆɲ͘
ϯ͘ ɀɸʏɳʏʉʆɲʌʖɿʃʊɹʄɸɶʖʉ͕ɲʋʊʏɻȴɿɸʑɽʐʆʍɻȺɲʄɲʍʍʀʘʆɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ͕ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʋʌʉʎʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿ ʍʏɻʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏɻʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ
ʋʄɻʌʘʅɼʎ͕ ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͕ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɲʆɲɷʊʖʉʐ
ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ͬʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ ɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ ɻ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ͘Ƀ͘ɉ͕͘ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ɷɲʋɳʆɻʎ͕ ʏʉ
ʃɲɽɲʌʊ ʋʄɻʌʘʏɹʉ ʋʉʍʊ ʅɸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ͕ ɲʌɿɽʅʊ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍɸ ʅʉʌʔɼ
/E ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔɲʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ ɼ
ʃɲʏɳʍʖɸʍɻʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɲʆɲɶɶɸʄʀɲɸʃʖʙʌɻʍɻʎɼʏʉʃɲʏɲʍʖɸʏɼʌɿʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϵϱ ʏʉʐ Ɂ͘ϮϯϲϮͬϭϵϵϱ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͘ ɇɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻʅɻɸʃʖʙʌɻʍɻʎͬɸʆɸʖʐʌʀɲʍɻʎ͘
Ȼs͘ɅȵɆȻȾɃɅȸɀȻɇȺɏɀȰɈɏɁ
ϭ͘ ȵɳʆ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ɷʐʍʅɸʆʙʆ ʃɲɿʌɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɷɸʆ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿ ʍɸ ʄɿʅɳʆɿ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎ ʍɸ ʊ͕ ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏʉ ʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉ ʏʅɼʅɲ͕ ɲʄʄɳ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿ ʍʏʉ ʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌʉ ɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌʉ ʄɿʅɳʆɿ ɼ
ʊʌʅʉɶɿɲʏɻʆɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻʏʘʆɸʋɿɴɲʏʙʆ͕ʏʊʏɸ͕ʃɲɿɸʔ͛ʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿʖɸʌʍɲʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏʉʄɿʅɳʆɿʏʉʐ
ʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʌʉʍɼɶɶɿʍɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ͕ ɷɸʆ ɽɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ
ʋɸʌɿʃʉʋɼʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ͘
Ϯ͘ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉʋʄʉʀʉɷɸʆʃɲʏɲʋʄɸʑʍɸɿʍɸʄɿʅɳʆɿʏʉʐʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ͕ ;ʋʄɻʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʎ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐͿ͕ ɶɿɲ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸʄʊɶʉ͕ɶʀʆɸʏɲɿʋɸʌɿʃʉʋɼʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎʅɸɴɳʍɻʏɲʅʀʄɿɲʋʉʐɷɸʆɷɿɲʆʑɽɻʃɲʆʃɲɿʏɻʆɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲ
ʃɲʏɳʅʀʄɿʏɿʅɼ͘
ȸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʌɿʃʉʋɼ ɲʋʊʏɻʅɻ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʍɸʄɿʅɳʆɿʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͕ ɸʀʆɲɿ ɻ ɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲ ʍɸ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿʆɲʐʏɿʃɳʅʀʄɿɲɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ͕ɸʔ͛ʊʍʉʆɻɷɿɲʔʉʌɳʏɻʎɷɿɲʆʐɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɸʉʑʅɸʆɻɷɿɲɷʌʉʅɼ
ɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌɻɼʀʍɻʅɸɷɹʃɲ;ϭϬͿʆɲʐʏɿʃɳʅʀʄɿɲ͘
s͘ȵȾɅɈɏɇȸȰɁȰȴɃɍɃɉ– ȾɉɆɏɇȵȻɇ
ϭ͘ ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɹʃʋʏʘʍɻʎʏʉʐɲʆɲɷʊʖʉʐ͕ɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʋɿɴʄɻɽɸʀʉʋʌʉʍʘʌɿʆʊʎʏʉʐɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎɲʋʊ
ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϰϭϯͬϮϬϭϲ ʃɲʏɳ ʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϰϮɲʐʏʉʑ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐʊɶɷʉʉʐʏʉʐʆ͘ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ;Ȱʚ ϭϰϱͿʅɸ
ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʆɷɹʃɲʏʉʐ ʏʉʐ ʆ͘ ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ ;Ȱʚ ϭϰϱͿ͕ ʊʋʘʎ
ɿʍʖʑɸɿ͘
Ϯ͘ ɇɸ ʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɽɹʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆʏʉʐʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ͕ ʉ ɲʆɳɷʉʖʉʎ͕ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʏʐʖʊʆ
ʃʐʌʙʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ;ȰʚϭϰϱͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
s/͘ȻɇɍɉɇɇɉɀȲȰɇȸɇ
ȸʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻɿʍʖʑɸɿɶɿɲʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲɲʋʊ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʅɹʖʌɿʃɲɿ31-12-ϮϬϮϬ͘
s//͘ȿɃȻɅɃȻɃɆɃȻ
ϭ͘ Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʅɿʍɽʘʏɿʃɼʎʋɸʌɿʊɷʉʐʃɲɿʅɸʏɻʆʍʐʆɲʀʆɸʍɻʏʘʆɲʆɲɷʊʖʘʆ͕ʉɉʋʉʐʌɶʊʎɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɿʎɲʆɲɶʃɲʀɸʎɲʋʊʏɿʎʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎʃɳɽɸʔʉʌɳʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ͕
ɶɿɲʏɻʆɸʆʉʋʉʀɻʍɻʉʌɿʍʅɹʆʘʆɶʌɲʅʅʙʆɼʏɻʆʋʌʉʍɽɼʃɻɼʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻʄɿʅɹʆʘʆʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ͕ɸʔ͛ʊʍʉʆɲʋʊ
ɲʐʏʊ ɷɸʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ʃɲɿ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɻ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏʘʆʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆ͘
Ϯ͘

Ⱦɳɽɸ ɷɿɲʔʉʌɳ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
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ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʏʘʆȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʏʉʐɅɸɿʌɲɿɳ͘
Ƀɷɸʑʏɸʌʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆͨɲʆɳɷʉʖʉʎͩʍʐʅʔʘʆɸʀʃɲɿɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿʋʄɼʌʘʎʏɲʘʎɳʆʘɷɿɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ͘
ȸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɲʐʏɼ ɲʔʉʑ ɷɿɲɴɳʍɽɻʃɸ ʃɲɿ ɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸ͕ ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎ ʍɸ ʏʌʀɲ ;ϬϯͿ
ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ͕ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆ͕ʏɲɷʑʉ;ϬϮͿɽɲʃɲʏɲʏɸɽʉʑʆʍʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎʃɲɿʏʉʏʌʀʏʉɽɲʄɳɴɸɿʉͨɲʆɳɷʉʖʉʎͩ͘

ɃȻɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁɃȻ
ɃɉɅɃɉɆȳɃɇ

ȻɏȰɁɁȸɇɅȿȰȾȻɏɈȰȾȸɇ

ɃȰɁȰȴɃɍɃɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VI
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȰȻɈȸɇȸɇȵȾȴȸȿɏɇȸɇȵɁȴȻȰɌȵɆɃɁɈɃɇ
ȳɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆɶʌɲʅʅʙʆʅɸʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɼʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͘
Ʌʌʉʎ͗ ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ɶɿɲʏʉʆɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʏɻʎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺʅɸɲʌ͘Ʌʌʘʏͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ͬɅʄʉɿʉʃʏɼʏɻͬȾʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲʎ
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎͬ
ɅʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎͬȾʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲ͗
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
ɇʏɲɽ͗͘
Ɉɻʄɹʔʘʆɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ⱦɿʆ͗͘
ɇʏʉɿʖɸʀɲʆʉʅʀʅʘʆ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

Ɉʊʋʉʎ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ɌȰɂ͗
e-mail͗

Ⱥɹʍɻ

Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘

Ʌɲʌɲʃɲʄʙʊʋʘʎʃɳʆɸʏɸɷɸʃʏɼʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʅɲʎʍʏʉʆɲʆʘʏɹʌʘɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃɳʏʘɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ
ɶʌɲʅʅɼ͗
ȰͬȰȳʌɲʅʅɼʎ
;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ)

ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼɶʌɲʅʅɼ
;ʆɲɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʊʄɲʏɲʍʃɹʄɻʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎͿ

ʅɸʏʉͬɲʋɲʌɲʃɳʏʘʋʄʉʀʉͬɲ͗
Ʉʆʉʅɲ ʋʄʉʀʉʐ

ȵʏɲɿʌɸʀɲͬʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎ

ɉʋʉɶʌɲʔɹʎ
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02052012411200020*

