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ΣβμΝ Σαε δεάμ Γ θδεάμΝ υθΫζ υ βμ,Ν πθΝ αέλπθΝ βμΝ αδλ έαμΝ η Ν βθΝ ππθυηέαΝ « ΛΦ  

ΦΡΙΓΚΟΡΝ Σ ΙΡ Ι ΝΠ ΡΙΩΡΙΜ Ν Ν ΤΘΤΝ »ΝεαδΝη Ν κθΝ δαελδ δεσΝ έ ζκΝ“ ALFA 

FRIGOR έΠέ  ”ΝπκυΝ λ τ δΝ κΝΜκ ξΪ κ,Νκ σμΝΠ δλαδυμΝαλέΝκκέΝ 
 

  κΝΜκ ξΪ κΝ άη λαΝ βθΝ31βΝΜαλ έκυΝβί15 βηΫλαΝΣλέ β εαδΝυλαΝ1ηέίίΝ υθάζγαθΝ
κδΝ αέλκδΝ ΝΣαε δεά Γ θδεάΝυθΫζ υ βΝη ΪΝαπσΝπλσ εζβ βΝ κυΝ δαξ δλδ άΝ βμΝ αδλέαμΝ

γαθα έκυΝ πέΝ Θ κ πλσπκυζκυ,Ν Ν ’Ν αυ άθΝ παλΫ β αθΝ κδΝ ιάμΝ μΝ 1έΝ Ν Φπ δθάΝ
Θ κ πλκπκτζκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ (11έ1λθ)Ν Ϋθ εαΝ ξδζδΪ μΝ εα σθΝ θ θάθ αΝ ΫιδΝ Ν αδλδεΪΝ η λέ δαΝΝΝ
εαδΝβέΝΟΝ γαθΪ δκμΝ πέΝΘ κ πλσπκυζκμΝπκυΝΫξ δΝ(ιέζθζ)Ν π ΪΝξδζδΪ μΝ λαεσ δαΝ ιάθ αΝ
Ϋ λαΝ αδλδεΪΝη λέ δα,Ν βζα άΝπαλέ αθ αδΝσζκδΝκδΝ αέλκδΝ βμΝ αδλέαμΝπκυΝεαζτπ κυθΝ κΝ

1ίίΝΣΝ κυΝ αδλδεκτΝε φαζαέκυ.  

 ΣκθΝζσΰκΝΫζαί ΝκΝ δαξ δλδ άμΝ βμΝ αδλέαμ γαθΪ δκμΝ πέΝΘ κ πλσπκυζκμ κΝκπκέκμΝ
αφκτΝ δαπέ π Ν βθΝαπαλ έα,Ν δΪία Ν αΝγΫηα αΝ βμΝβη λά δαμΝ δΪ αιβμέ 
 

Θ ΜΑΣΑ ΗΜ ΡΗΙΑ ΙΑΣΑΞΗ 
 

1.  Έΰελδ βΝ κυΝδ κζκΰδ ηκτΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝξλά βμΝαπσΝί1Ν- 01 - 2014 ΫπμΝγ1Ν– 12 

- 2014. 

2.  παζζαΰάΝ πθΝ δαξ δλδ υθΝαπσΝεΪγ Ν υγτθβΝαπκαβηέπ βμΝΰδαΝ κθΝδ κζκΰδ ησΝεαδΝ
αΝαπκ ζΫ ηα αΝΰδαΝΝ βΝΝξλά βΝαπσΝί1Ν-  01 – 2014 ΫπμΝγ1Ν- 12 - 2014. 

3.  εζκΰάΝ θσμΝ αε δεκτΝ Ολεπ κτΝ ζ ΰε κτΝ εαδΝ θσμΝ αθαπζβλπηα δεκτ ΰδαΝ βθΝ
λΫξκυ αΝξλά βΝβ015. 

          

ΓδαΝ αΝπαλαπΪθπΝγΫηα αΝβΝ υθΫζ υ βΝ πθΝ αέλπθΝαπκφΪ δ ΝπμΝ ιάμΝμ 
  

Θ Μ Ν 1κέΝ ΟΝ δαξ δλδ άμΝ γαθΪ δκμΝ πέΝ Θ κ πλσπκυζκμΝ παλκυ έα Ν εαδΝ αθΫζυ Ν κθΝ
Ι κζκΰδ ησΝεαδΝ δμΝζκδπΫμΝ ά δ μΝκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝ(πέθαεαΝαπκ ζ ηΪ πθΝξλά βμ,Ν
εαδΝ κθΝπέθαεαΝ δΪγ βμΝαπκ ζ ηΪ πθ)Ν βμΝ Ϋεα βμΝπΫηπ βμ αδλδεάμΝξλά βμΝαπσΝί1Ν-  01 

- 2014 ΫπμΝ γ1Ν - 12 - 2014έΝ ΟΝ δαξ δλδ άμΝ πλκ έθ δΝ αΝ εαγαλΪΝ εΫλ βΝ βμΝ ξλά βμΝ θαΝ ηβΝ
δαθ ηβγκτθΝ κυμΝ αέλκυμ,ΝΝαζζΪΝθαΝπαλαη έθκυθΝ βθΝ αδλ έαΝ κΝζκΰαλδα ησΝυπσζκδπκΝ

ε λ υθΝξλά βμΝ δμΝθΫκέ 
Μ ΪΝαπσΝ δαζκΰδεάΝΝ υαά β β,Νεα ΪΝ βθΝκπκέαΝκΝ δαξ δλδ άμΝΝΝπαλ έξ Νσζ μΝ δμΝαβ βγ έ μΝ
π ιβΰά δμΝ Ν εαδΝ Ν πζβλκφκλέ μ,Ν Ν βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ ΰελέθ δΝ Ν παηοβφ έΝ Ν δμ  ά δ μΝΝ

κδεκθκηδεΫμΝ Ν εα α Ϊ δμΝ (Ν δ κζκΰδ ησ,Ν απκ ζΫ ηα αΝ ξλά βμΝ εαδΝ πέθαεαΝ δΪγ βμΝ
απκ ζ ηΪ πθΝ )Ν απσΝ δμΝκπκέ μΝ πλκετπ δΝ σ δΝ βΝ αδλ έαΝ Ν πλαΰηα κπκέβ Ν εαγαλΪΝεΫλ βΝΝ
ξλά βμΝ ιαεσ δ μΝ Ϋεα ξδζδΪ μΝ π αεσ δαΝ κΰ σθ αΝ Ϋιδ υλυ εαδΝ ΫεαΝ λέαΝ ζ π Ϊ 

(610.786,13),Ν ξπλέμΝ θαΝ πΫζγ δΝ εαηέαΝ λκπκπκέβ βΝ πμΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ αυ ΪΝ κΝ ίδίζέκΝ
απκΰλαφυθΝεαδΝδ κζκΰδ ηυθέΝ 
Θ Μ ΝβκέΝΜ ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝδ κζκΰδ ηκτΝεαδΝ πθΝ ά δπθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ
ξλά βμΝ βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ παηοβφ έΝ απΪζζαι Ν κυμΝ δαξ δλδ ΫμΝ απσΝ εΪγ Ν υγτθβΝ
απκαβηέπ βμΝΰδαΝ κθΝδ κζκΰδ ησΝεαδΝΰδαΝ βθΝ δαξ έλδ βΝΰ θδεΪΝ κΝ δΪ βηαΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ
κΝδ κζκΰδ ησμέ 
 

Θ Μ ΝγκέΝΜ Ν δ άΰβ βΝ κυΝ δαξ δλδ ά,Ν εζΫΰκθ αδΝκησφπθαΝΰδαΝ βθΝ λΫξκυ αΝξλά βΝβί15, 

πμΝ Σαε δεσμΝ ζ ΰε άμΝ κΝ εέΝ ΓλβΰσλδκμΝ Λδκτζδαμ η Ν έΜέΝ Ο Ν 1ζικ1Ν εαδΝ πμΝ
αθαπζβλπηα δεσμΝ βΝ εαΝ Φ λ ΪεβΝ Χαλέεζ δαΝ η Ν έΜέΟ Ν ββζγ1Ν απσΝ βθΝ αδλ έαΝ
«ΤΝ ΡΓ ΟΜ ΝΟΙΝΟΡΚΩΣΟΙΝΛΟΓΙΣ Ν έ έ»ΝΦ πεέΝΝΫΰλβΝγ,ΝΣέΚέΝ11βΝηιΝ γάθα 

 

ΜβΝυπΪλξκθ κμΝΪζζκυΝγΫηα κμΝΰδαΝ υαά β β,Νζτ αδΝβΝπαλκτ αΝΰ θδεάΝ υθΫζ υ βέ 
 

ΟΙΝ Σ ΙΡΟΙ 
ΚΡΙ Ν ΝΣΙΓΡ ΦΟ 

  ΟΝ Ι Χ ΙΡΙΣ Ν 


