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ΘΕΜΑΝμ «ΠλΪιβΝ 6β/22-3-2016μΝΑιδκζόΰβ βΝπλκ φκλώθΝΰδαΝ δμ πδ εΫο δμ κυΝ
Γυηθα έκυΝαλαίαζέκυΝ βθ ΑλξαέαΝΟζυηπέα,Ν βΝΛ υεΪ αΝεαδΝ βθΝΑγάθαέ»
 κΝαλαίΪζδΝεαδΝ κΝΓλαφ έκΝ βμΝ δ υγτθ λδαμΝ κυΝΓυηθα έκυΝαλαίαζέκυ,Ν άη λαΝ22-32016 εαδΝυλαΝ13:3ί΄ΝηέηέΝ υθάζγ ΝβΝ πδ λκπάΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝπλκ φκλυθΝαπκ ζκτη θβΝ
απσΝ κυμμ
1έΝΑθαΰθυ κυΝΛαηπλδθά,Ν δ υγτθ λδαΝεαδΝΠλσ λκΝ βμΝ πδ λκπάμΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝ
βέΝΜΫζβμΝαέΝ βηβ λαεκπκτζκυΝ γαθα έα, Π ί4,Ν επαδ υ δεσ
ίέΝΓε θ λΪζβΝΝ ΰΰ ζδεά,ΝΠ ίβ,Ν επαδ υ δεσ
ΰέΝΦαζ Ϋ κΝΧαλΪζαηπκ, Πλσ λκΝ κυΝ1ηη ζκτμΝηαγβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝΝεαδ
έΝπβζδπ κπκτζκυΝ γαθα έα,ΝηΫζκμ κυΝυζζσΰκυΝΓκθΫπθΝεαδΝΚβ ησθπθΝ κυΝ
Γυηθα έκυΝαλαίαζέκυ,
ΰδα βθΝαιδκζσΰβ β πλκ φκλυθΝΰδαΝ δμΝ αεσζκυγ μΝ πδ εΫο δμμ
1.
βθΝ λξαέαΝΟζυηπέαΝ δμΝθΝ πλδζέκυΝβί1θ,
βέΝΝ βΝΛ υεΪ αΝ δμΝ1γΝ πλδζέκυΝβί1θΝεαδ
3.
βθΝ γάθαΝ δμΝ1κΝ πλδζέκυΝβί1θ
ΗΝ πδ λκπάΝαπκ φλΪΰδ
1έΝπλκ φκλΫμΝΰδαΝ βθΝ
βέΝπλκ φκλΫμΝΰδαΝ βθΝ
γέΝπλκ φκλΫμΝΰδαΝ βθΝ

Ν
πέ
πέ
πέ

κυμΝΝφαεΫζκυμΝ πθΝπλκ φκλυθΝη Ν βθΝαεσζκυγβΝ δλΪμ
ε οβΝ βθΝ λξαέαΝΟζυηπέα,Ν
ε οβΝ βΝΛ υεΪ αΝεαδΝ
ε οβΝ βθΝ γάθαέ

Η δ υγτθ λδαΝαλέγηβ ,Νηκθσΰλαο , εα Ϋΰλαο Ν δμΝπλκ φκλΫμΝη Ν βΝ δλΪΝπκυΝαθκέξγβεαθΝ
ΰδαΝεΪγ Ν πέ ε οβέ Έπ δ αΝαπσΝΫζ ΰξκΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝπλκ φκλυθΝπκυΝ
εα Ϋγ αθΝ αΝ παλαπΪθπΝ αιδ δπ δεΪΝ ΰλαφ έα,Ν βΝ πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ κησφπθαΝ
απκφα έα δ:
1. ΓδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ βθΝ λξαέαΝΟζυηπέα: αέΝθαΝ ξγ έΝπμΝεα αζζβζσ λβΝπλκ φκλΪΝβΝ
κπκέαΝ πζβλκέΝ κυμΝ σλκυμΝ πλσ εζβ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ε λκηάμ,
υθκ τ αδΝ απσΝ σζαΝ αΝ απαλαέ β αΝ Ϋΰΰλαφα αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ κΝ ζ πφκλ έκΝ πκυΝ γαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ εαδΝ ΰΰυΪ αδΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζΫ λβΝ η αφκλΪΝ η Ν βθΝ
πζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝ δηά,Ν βθΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ «ΓΡΑΦ ΙΟΤΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓέΑέΝ
ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ»,Ν η Ν 1Ν ζ πφκλ έκΝ ηίΝ γΫ πθΝ εαδΝ υθκζδεάΝ δηάΝ γ1γ €Ν
( υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ α φΪζδ βμΝ α δεάμΝ υγτθβμ εαδΝ πζάλκυμΝ α φαζδ δεάμΝ
εΪζυοβμ), 2. θαΝαθαγΫ δΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ ε λκηάμΝ κΝπαλαπΪθπΝΓλαφ έκΝεαδΝ 3.
ικυ δκ κ έΝ βΝ δ υγτθ λδαΝ κυΝ Γυηθα έκυΝ αλαίαζέκυΝ εέΝ Αθαΰθυ κυΝ ΛαηπλδθάΝ θαΝ

πλκξπλά δΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμΝ αθΪγ βμΝ βμΝ δκλΰΪθπ βμΝ πθΝ
η αεδθά πθΝ εαδΝ επαδ υ δευθΝ πδ εΫο πθΝ η Ν κ «ΓΡΑΦ ΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤΝ ΓέΑέΝ
ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΤΛΟ».
2. ΓδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ βΝ Λ υεΪ α: αέΝ θαΝ ξγ έΝ πμΝ εα αζζβζσ λβΝ πλκ φκλΪΝ βΝ κπκέαΝ
πζβλκέΝ κυμΝ σλκυμΝ πλσ εζβ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ε λκηάμ,Ν
υθκ τ αδΝ απσΝ σζαΝ αΝ απαλαέ β αΝ ΫΰΰλαφαΝ αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ κΝ ζ πφκλ έκΝ πκυΝ γαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ εαδΝ ΰΰυΪ αδΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζΫ λβΝ η αφκλΪΝ η Ν βθΝ
πζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝ δηά,Ν βθΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ «ΓΡΑΦ ΙΟΤΝ Γ ΝΙΚΟΤΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤΝ
STASINOPOULOS TRAVEL ,ΝΝέεκμΝ α δθσπκυζκμ»,Ν η ΝβΝζ πφκλ έα 56 εαδΝη1ΝγΫ πθΝ
εαδΝ υθκζδεάΝ δηάΝ 1έ1θλ €Ν (ηΫ πΝ ΰΫφυλαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ α φΪζδ βμΝ α δεάμΝ
υγτθβμΝ εαδΝ πζάλκυμΝ α φαζδ δεάμΝ εΪζυοβμ),Ν βέΝ θαΝ αθαγΫ δΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ
ε λκηάμΝ κΝ παλαπΪθπΝ Γλαφ έκΝ εαδΝ Ν γέΝ ικυ δκ κ έΝ βΝ δ υγτθ λδαΝ κυΝ Γυηθα έκυΝ
αλαίαζέκυΝ εέΝ Αθαΰθυ κυΝ ΛαηπλδθάΝ θαΝ πλκξπλά δΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ξ δεάμΝ
τηία βμΝαθΪγ βμΝ βμΝ δκλΰΪθπ βμΝ πθΝη αεδθά πθΝεαδΝ επαδ υ δευθΝ πδ εΫο πθΝη Ν
κΝ «ΓΡΑΦ ΙΟΤΝ Γ ΝΙΚΟΤΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤΝ STASINOPOULOS TRAVEL ,Ν ΝέεκμΝ
 α δθσπκυζκμ»έ
3. ΓδαΝ βθΝ πέ ε οβ βθΝ γάθαμ αέΝ θαΝ ξγ έΝ πμΝ εα αζζβζσ λβΝ πλκ φκλΪΝ βΝ κπκέαΝ
πζβλκέΝ κυμΝ σλκυμΝ πλσ εζβ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ ΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ ε λκηάμ,Ν
υθκ τ αδΝ απσΝ σζαΝ αΝ απαλαέ β αΝ ΫΰΰλαφαΝ αΝ κπκέαΝ αφκλκτθΝ κΝ ζ πφκλ έκΝ πκυΝ γαΝ
ξλβ δηκπκδβγ έΝ ΰδαΝ βΝ η αεέθβ βΝ εαδΝ ΰΰυΪ αδΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζΫ λβΝ η αφκλΪΝ η Ν βθΝ
πζΫκθΝ υηφΫλκυ αΝ δηά,Ν βθΝ πλκ φκλΪΝ κυΝ «ΓΡΑΦ ΙΟΤΝ Γ ΝΙΚΟΤΝ ΣΟΤΡΙΜΟΤΝ
STASINOPOULOS TRAVEL,Ν ΝέεκμΝ  α δθσπκυζκμ», η Ν 1Ν ζ πφκλ έκ 56 γΫ πθΝ εαδΝ
υθκζδεάΝ δηάΝ ηβί €Ν ( υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ α φΪζδ βμΝ α δεάμΝ υγτθβμΝ εαδΝ πζάλκυμΝ
α φαζδ δεάμΝ εΪζυοβμ),ΝβέΝθαΝαθαγΫ δΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ ε λκηάμΝ κΝπαλαπΪθπΝ
Γλαφ έκΝ εαδΝ Ν γέΝ ικυ δκ κ έΝ βΝ δ υγτθ λδαΝ κυΝ Γυηθα έκυΝ αλαίαζέκυΝ εέΝ Αθαΰθυ κυΝ
ΛαηπλδθάΝ θαΝ πλκξπλά δΝ
βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ ξ δεάμΝ τηία βμΝ αθΪγ βμΝ βμΝ
δκλΰΪθπ βμΝ πθΝ η αεδθά πθΝ εαδΝ επαδ υ δευθΝ πδ εΫο πθΝ η Ν κΝ «ΓΡΑΦ ΙΟΝ
Γ ΝΙΚΟΤΝΣΟΤΡΙΜΟΤΝSTASINOPOULOS TRAVEL,ΝΝέεκμΝ α δθσπκυζκμ»έ
ΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ υθ Ϊ

αδΝεαδΝυπκΰλΪφ αδΝβΝπλΪιβΝαυ άέ
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Σ ΝΝΜ ΛΗ
βηβ λαεκπκτζκυΝ γαθα έα
Γε θ λΪζβΝΝ ΰΰ ζδεά
Φαζ Ϋ κμΝΧαλΪζαηπκμ
πβζδπ κπκτζκυΝ γαθα έα

