ČΕΣΤΝ! ςΨΗΛ∀ΣΕΝΙΕ Ο ΣΜΕΡΝ#ΧΗ Č∃ΣΛΑΧΗ ΣΠΟΤΡΕΒΨ ςΟ∆Ψ Ι.

∆)τυµ πριϕατια:

Εϖιδεν%ν, %&σλο .ιαδοστι:

Ο∆ΒΕΡΑΤΕ+
Č. οβχηοδν,ηο παρτνερα:
Μενο α πριεζϖισκο/Ν)ζοϖ:
Βψδλισκο/Σ&δλο:
Č&σλο πρ)ϖνεϕ ζµλυϖψ:
Αδρεσα οδβερν,ηο µιεστα:
Τελεφονιχκ( κοντακτ:

Πολ.
#(σλο
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2

Č&σλο ζµλυϖν,ηο −%τυ:

Č&σλο ΟΜ:
Μοβιλ:

Ι. ΒΨΤΟς# ΦΟΝ∆ (σπ/σοβ ϖ(πο%τυ: µ∋ . οσοβα −1. ροκ −1 + ΙΞ + Ξ)
Σµερνé
∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ
#(σλο
βψτψ α δοµψ1)
σο σπολο#ν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ
12,0
(σ τε#∀χου στυδενου ϖοδου µιµο βψτυ αλεβο δοµυ)
σο σαµοστατν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ
19,0
(σ τε#∀χου στυδενου ϖοδου ϖ βψτε αλεβο δοµε) α βεζ ΩΧ α βεζ κ∀πε!νε
βψτψ α δοµψ 1)
σο σαµοστατν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ α σπλαχηοϖαχ(µι ΩΧ
25,0
(σ τε#∀χου στυδενου ϖοδου ϖ βψτε αλεβο δοµε)
σο σαµοστατν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ α βεζ ΩΧ, αλε σ κ∀πε!+ου
28,0
(σο σπρχηοϖαχ(µ κ∀τοµ/σ ϖα+ου α σ λοκ&λνου πρ(πραϖου τεπλεϕ ϖοδψ)

βψτψ α δοµψ 1)
σο σαµοστατν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ α σπλαχηοϖαχ(µι ΩΧ α σ κ∀πε!+ου
3.1
(σο σπρχηοϖαχ(µ κ∀τοµ/σ ϖα+ου α σ εξτερνου δοδ&ϖκου τεπλεϕ ϖοδψ) 2)
σο σαµοστατν%µι ϖ%τοκµι ϖοδψ α σπλαχηοϖαχ(µι ΩΧ α σ κ∀πε!+ου
3.2
(σο σπρχηοϖαχ(µ κ∀τοµ/σ ϖα+ου α σ λοκ&λνου δοδ&ϖκου τεπλεϕ ϖοδψ)

Πο#ετ

3.

4.

ρεκρεα%ν, χηατψ, ζ)ηραδν, δοµ%εκψ α ιν,
(∗ σποτρεβα σα ϖψπο#(τα ακο πρι πολο∋κ&χη #. 1 α∋ 3 σ πριηλιαδνυτ(µ να
δ,∋κυ υ∋(ϖανια ϖ πριεβεηυ ροκα α σ πριµεραν%µ υπλατνεν(µ πολο∋ιεκ
ϖ #αστιαχη ΙΞ α Ξ.)

25,0
34,0
∗

)νο
νιε
Ροδινν( δοµ αλεβο βψτοϖ( δοµ σ µαξιµ)λνε ∗τψρµι βψτµι:
1)
Πριπο%&ταϖα σα 1 µ∋ να ϕεδνéηο οβψϖατε!α βψτυ να σποτρεβυ σποϕεν∀ σ ο#ιστου οκολια ροδιννéηο
δοµυ αλεβο βψτοϖéηο δοµυ α σ ο#ιστου οσ∃β πρι τ%χητο ακτιϖιτ&χη; πολιεϖανιε ζ&ηραδψ α πρεϖ&δζκα
βαζéνοϖ σ∀ σαµοστατν%µι πολο∋καµι, κτορ νεσπαδαϕ∀ ποδ βψτοϖ% φονδ.
2)

Ακ νιε ϕε ϖ χενε ζα δοδ&ϖκυ τεπλεϕ ∀∋ιτκοϖεϕ ϖοδψ ζαηρνυτ% ν&κλαδ ζα οδϖεδενιε α #ιστενιε τοητο
µνο∋στϖα ϖερεϕνου καναλιζ&χιου, πριπο#(τα σα κ µνο∋στϖυ οδπαδοϖ%χη ϖ∃δ ϖψπ∀)∗αν%χη δο ϖερεϕνεϕ
καναλιζ&χιε σκυτο#ν µνο∋στϖο εξτερνε δοδανεϕ τεπλεϕ ∀∋ιτκοϖεϕ ϖοδψ.
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Πολ.
#(σλο
29.
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
30.
30.1
30.2
30.3
30.4
31.
32.
32.1
32.2
33.
33.1
33.2
33.3
34.
35.

ΙΞ. ΗΟΣΠΟ∆∀ΡΣΚΕ ΖςΙΕΡΑΤ∀ (σπ/σοβ ϖ(πο%τυ: µ∋ . κσ −1 . ροκ −1 )
Σµερνé
∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ
#(σλο
δοβψτοκ
22,0
δοϕνιχε ϖρ&τανε ο)ετροϖανια µλιεκα α σπλαχηοϖανια
β%κ
18,3
3,7
τε!α
µλαδ% δοβψτοκ ϖο ϖεκυ οδ 6 δο 24 µεσιαχοϖ σ ϖιαζαν%µ υσταϕνεν(µ
9,1
µλαδ% δοβψτοκ ϖο ϖεκυ οδ 6 δο 24 µεσιαχοϖ σ ϖο!ν%µ υσταϕνεν(µ
7,5
ο∗&παν,
πρασνιχε σ χιχιακµι
7,3
πρασνιχε, κανχε
5,5
1,2
πρασιατκα οδ οδσταϖενια δο 30 κγ ηµοτνοστι
οστατνé πρασατ&
3,7
κονε
14,6
οϖχε α κοζψ
δοσπελé ϕεδινχε ναδ 12 µεσιαχοϖ ϖεκυ
3,0
ϕαη+ατ&, κοζ!ατ&
1,5
ηψδινα χηοϖαν) ϖο ϖ(βεηυ
σλιεπκψ
0,13
ηυσι, κα#ιχε
0,44
περλι#κψ, µορκψ
0,3
0,19
ιν, δροβν, ζϖιερατ)
πεσ (χηοϖν) στανιχα, ναδ 2 κσ)
0,8

Πο#ετ

Ξ. Ρ0ΖΝΕ (µ∋ . µ1 . ροκ −1)
Πολ.
#(σλο

Σµερνé
#(σλο

∆ρυη α σπ∃σοβ ϖ%πο#τυ σποτρεβψ ϖοδψ

Πο#ετ

οκρασν, ζ)ηραδψ αλεβο ζ)ηραδψ ϖψσ)δζαν, ζελενινου, τρ)ϖνικψ;
0,16
σκλεν&κψ α φ3λιοϖν&κψ βεζ αυτοµατιζοϖαν,ηο πολιεϖανια 9)
37. ζ)ηραδψ ϖψσ)δζαν, οϖοχν(µι στροµαµι αλεβο ινακ ϖψυ.&ϖαν, 9)
0,04
∗
σκλεν&κψ α φ3λιοϖν&κψ σ αυτοµατιζοϖαν(µ πολιεϖαν&µ
38. (∗ σποτρεβα σα υρ#( ποδ!α πρ(σλυ)ν ηο τεχηνιχκ ηο ν&ϖοδυ να πρεϖ&δζκυ
ϖψυ∋(ϖαν ηο οβϕεκτυ)9)
36.

9)

Σµερνé #(σλο σποτρεβψ σα νεϖψυ.&ϖα να στανοϖενιε µνο∋στϖα ϖ∃δ ϖψπ∀)∗αν%χη δο ϖερεϕνεϕ
καναλιζ&χιε.
Ξ. Ρ0ΖΝΕ

Πολ.
#(σλο

Σµερνé
#(σλο

∆ρυη α σπ∃σοβ ϖ%πο#τυ σποτρεβψ ϖοδψ

υµ(ϖανιε οσοβν(χη αυτοµοβιλοϖ που.&ϖαν(χη πρε δοµ)χνοσ2
39. (στριεκανιε α υµ%ϖανιε); πρεδποκλαδ& σα υµ%ϖανιε 10−κρ&τ ρο#νε;
σπ∃σοβ ϖ%πο#τυ: µ− ϖ πριεµερε ζα ροκ
40.

πρεϖ)δζκα βαζ,νοϖ πρι ροδινν(χη δοµοχη (σπ∃σοβ ϖ%πο#τυ: µιν.
δϖοϕν&σοβοκ οβϕεµυ βαζéνα ϖ µ−); Ποζν&µκα: ∗ οβϕεµ βαζéνα ϖ µ−
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1,0
∗

Πο#ετ

Σµερν, %&σλα σποτρεβψ ϖοδψ σ− υρ%εν, πρε οβδοβιε:
Μνο.στϖο οδοβρατεϕ ϖοδψ ϖ µ∋ ζα ροκ:
Μνο.στϖο ϖψπ−∗2ανεϕ ϖοδψ ϖ µ∋ ζα ροκ:

οδ:

δο:

Čεστν, ϖψηλ)σενιε οδβερατε4α:
1. Σ∀ηλασ(µ, ∋ε ακ ϕε ϖψυ∋(ϖανιε βψτοϖéηο φονδυ σποϕενé σ χηοϖοµ ηοσποδ&ρσκψχη ζϖιερατ αλεβο
σ ϖψυ∋(ϖαν(µ ζ&ηραδ, ζϖ%)ι σα ηοδνοτα ϖψπο#(τανéηο σµερνéηο #(σλα πριµερανε ο ηοδνοτψ υϖεδενé
ϖ #αστιαχη ΙΞ. α Ξ.
2. Βεζοδκλαδνε οζν&µιµ κα∋δ∀ ζµενυ, κτορ& µ& ϖπλψϖ να ϖ%πο#ετ φακτυρ&χιε ϖοδνéηο α στο#νéηο.
ς πρ(παδε νεσπλνενια δανεϕ ποϖιννοστι σοµ ποϖινν% ναηραδι∗ )κοδυ σπ∃σοβεν∀ ςςΣ, α.σ.
Πρεηλασυϕεµ, ∋ε ϖ)ετκψ οζν&µενé ∀δαϕε ϖ #αστιαχη Ι., ΙΞ. α Ξ. σα τ%καϕ∀ οβδοβια υϖεδενéηο
ϖ τοµτο ποτϖρδεν(. Σ∀ηλασ(µ, ∋ε οζν&µεν(µ ζµενψ νεζανικ& ςςΣ, α.σ. πρ&ϖο οζν&µεν∀
σκυτο#νοσ∗ πρεϖερι∗ α πρι φακτυρ&χιι ϖψχη&δζα∗ ζ ϖ%σλεδκοϖ πρεϖερενια.
3. Πρεηλασυϕεµ, ∋ε υϖεδενé ∀δαϕε σ∀ πραϖδιϖé α ∀πλνé α ζ&ροϖε+ σ∀ηλασ(µ σο σπραχ∀ϖαν(µ σϖοϕιχη
οσοβν%χη ∀δαϕοϖ ςςΣ, α.σ. ϖο σϖοϕοµ ινφορµα#νοµ σψστéµε εϖιδενχιε οδβερατε!οϖ ϖ ροζσαηυ
τεϕτο ∋ιαδοστι. ∆οβα πλατνοστι σ∀ηλασυ ϕε ϖ σ∀λαδε σ οσοβιτν%µι ζ&κονµι ϖψµεδζυϕ∀χιµι ∀#ελ ιχη
σπραχοϖανια α ζ&κονµι ο ∀#τοϖν(χτϖε α αρχη(ϖνιχτϖε.
Μιεστο πρεϖζατια:

Μενο α πριεζϖισκο, ποδπισ
Ζαµεστνανεχ ςςΣ, α.σ.

ςψσϖετλιϖκψ: ΟΜ − οδβερν µιεστο
Πο#ετ ϖψηοτοϖεν(: 1ξ οδβερατε!, 1ξ ςςΣ, α.σ.
ΥΜΖΧ−037−2011
∆3.1/5

Μενο α πριεζϖισκο, ποδπισ
Οδβερατε!
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ČΕΣΤΝ! ςΨΗΛ∀ΣΕΝΙΕ Ο ΣΜΕΡΝ#ΧΗ Č∃ΣΛΑΧΗ ΣΠΟΤΡΕΒΨ ςΟ∆Ψ ΙΙ.

∆&τυµ πριϕατια:
Ο∆ΒΕΡΑΤΕ%

Εϖιδεν−ν∋ −(σλο /ιαδοστι:

Č. οβχηοδν∋ηο παρτνερα:
Μενο α πριεζϖισκο/Ν&ζοϖ:
Βψδλισκο/Σ(δλο:
Č(σλο πρ&ϖνεϕ ζµλυϖψ:
Αδρεσα οδβερν∋ηο µιεστα:
Τελεφονιχκ) κοντακτ:

Č(σλο ζµλυϖν∋ηο ∗−τυ:

Πολ.
∃%σλο
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2

Č(σλο ΟΜ:
Μοβιλ:

ΙΙ. ςΕΡΕϑΝ! ΒΥ∆ΟςΨ (σπ,σοβ ϖ)πο−τυ: µ. . οσοβα−1 . ροκ−1 + Α + Β)
Σµερν)
∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ
∃%σλο
3)
κανχελ&ρσκε βυδοϖψ, ∗ραδψ, ιν+τιτ∗χιε α ιν∋ οβδοβν∋ ζαριαδενια
7,3
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
16,4
λοκáλνε
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
7,3
εξτερνε 2)
µατερσκ∋ +κολψ α ϕασλε σ δεννου πρεϖ&δζκου 4)
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
7,3
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
14,6
λοκáλνε
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
7,3
εξτερνε 2)
ζ&κλαδν∋ α στρεδν∋ +κολψ 4)
ϖ βυδοϖε σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
6,3
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
8,1
λοκáλνε

Πο∃ετ

ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
6,3
εξτερνε 2)
8. δρυ/ινψ, κλυβψ µλ&δε/ε α ποδοβν∋ ζαριαδενια4)
3,2
8.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
8.2 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
4,0
λοκáλνε
σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
3,2
8.3 ϖ οβϕεκτοχη
2)
εξτερνε
2)
Ακ νιε ϕε ϖ χενε ζα δοδáϖκυ τεπλεϕ !∀ιτκοϖεϕ ϖοδψ ζαηρνυτ# νáκλαδ ζα οδϖεδενιε α ∃ιστενιε τοητο
µνο∀στϖα ϖερεϕνου καναλιζáχιου, πριπο∃%τα σα κ µνο∀στϖυ οδπαδοϖ#χη ϖ&δ ϖψπ!∋(αν#χη δο ϖερεϕνεϕ
καναλιζáχιε σκυτο∃ν) µνο∀στϖο εξτερνε δοδανεϕ τεπλεϕ !∀ιτκοϖεϕ ϖοδψ.
7.3
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3)

Σµερν) ∃%σλο σποτρεβψ υρ∃εν) να ροκ ϕε υρ∃εν) να πο∃ετ 250 πραχοϖν#χη δν% ϖ ροκυ. Πρι ινοµ
ρο∃νοµ ρε∀ιµε πρεϖáδζκψ σα σµερν) ∃%σλο πριµερανε υπραϖ%.
4)
Σµερν) ∃%σλο σποτρεβψ ϖοδψ υρ∃εν) να ροκ ϕε υρ∃εν) να πο∃ετ 200 πραχοϖν#χη δν% ϖ ροκυ. Πρι ινοµ
ρο∃νοµ ρε∀ιµε πρεϖáδζκψ σα σµερν) ∃%σλο πριµερανε υπραϖ%.
Α Σµερν) ∃%σλα σποτρεβψ ζα βψτψ
ορ) σα πριπο∃%ταϖαϕ! κ σ! σ!∃ασ(ου βυδοϖψ
+α ∃αστι
Ι. ΒΨΤΟς. ΦΟΝ∆.
Β Πριπο∃%ταϖαϕ! σα σµερν) ∃%σλα σποτρεβψ ϖοδψ ζα κυχηψ∗
πρ%κλαδ ϖ#ϖαροϖ∗α #δαϕ∗α ϕεδáλ
ϕεδáλε∗ ποδ+α ∃αστι ςΙ. ΖΑΡΙΑ∆ΕΝΙΑ ΠΟΣΚΨΤΥϑ,ΧΕ ΟΒ−ΕΡΣΤςΕΝΙΕ.
Πολ.
∃%σλο
9.
9.1
9.2

ΙΙΙ. Ζ∆ΡΑςΟΤΝ∃ΧΚΕ ΖΑΡΙΑ∆ΕΝΙΑ Α ΖΑΡΙΑ∆ΕΝΙΑ ΣΟΧΙ∀ΛΝΨΧΗ ΣΛΥ0ΙΕΒ
Σµερν)
Πο∃ετ
∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ α σπ&σοβ ϖ#πο∃τυ
∃%σλο
ζδραϖοτν∋ στρεδισκ&, αµβυλανχιε (σπ,σοβ ϖ)πο−τυ: µ. . ζαµεστνανεχ −1. ροκ−1 )
10,0
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
16,5
λοκáλνε

ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
10,0
εξτερνε 2)
2
9.4 σποτρεβα ϖ µ/ να 1 ο∋ετροϖαν! οσοβυ ϖ δεννοµ πριεµερε ζα ροκ
−1
−1
−1
10. δοϕ−ενσκ∋ ∗σταϖψ (σπ,σοβ ϖ)πο−τυ: µ. . διε1α . (ζαµεστνανεχ ) . ροκ )
33,7
10.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
10.2
51,2
λοκáλνε
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
33,7
10.3
εξτερνε 2)
11. λεκ&ρνε (σπ,σοβ ϖ)πο−τυ: µ. . ζαµεστνανεχ−1 . ροκ −1)
11.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
11,8
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
11.2
16,4
λοκáλνε
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
11.3
11,8
εξτερνε 2)
+τ&τνε ζδραϖοτν∋ ∗σταϖψ, ηψγιενιχκο−επιδεµιολογιχκ∋ στανιχε
12. (σπ,σοβ ϖ)πο−τυ: µ.. ζαµεστνανεχ−1 . ροκ −1)
13,6
12.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
19,1
12.2
λοκáλνε
9.3

ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α σ τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
εξτερνε 2)
λιε−εβνε δληοδοβο χηορ)χη, ζαριαδενια πρε σενιοροϖ
(ϖρ&τανε
στραϖοϖανια, κυχηψνε, βεζ λιε−εβν)χη ζαριαδεν()
13.
(σπ&σοβ ϖ#πο∃τυ: µ/. λ&∀κο −1. ροκ −1)

12.3

13,6

13.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ
.1 ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α τε∃!χου τεπλου ϖοδου πριπραϖενου
13.2
λοκáλνε

33,0

ϖ οβϕεκτοχη σ ϖ#τοκµι ϖοδψ α ΩΧ α τε∃!χου τεπλου ϖοδου δοδανου
εξτερνε 2)
ρεηαβιλιτ&χια, ρεηαβιλιτα−ν) βαζ∋ν, σαυνα
14. (∗ πρε ϕεδνοτλιϖ) ζαριαδενια σα υρ∃% σποτρεβα ποδ+α πρ%σλυ∋νεϕ νορµψ να
πρεϖáδζκυ ϖψυ∀%ϖαν)ηο ζαριαδενια)

45,0
33,0

13.3

2/3

∗

Σµερν∋ −(σλα σποτρεβψ ϖοδψ σ∗ υρ−εν∋ πρε οβδοβιε:
Μνο/στϖο οδοβρατεϕ ϖοδψ ϖ µ. ζα ροκ:
Μνο/στϖο ϖψπ∗+1ανεϕ ϖοδψ ϖ µ. ζα ροκ:

οδ:

δο:

Čεστν∋ ϖψηλ&σενιε οδβερατε2α:
1. Σ!ηλασ%µ ∀ε µνο∀στϖο οδοβρατεϕ/ϖψπ!∋(ανεϕ ϖοδψ σα υρ∃% σ!∃τοµ ηοδν&τ σµερν#χη ∃%σιελ
υϖεδεν#χη ϖ ϕεδνοτλιϖ#χη ∃αστιαχη/πολο∀κáχη ποτϖρδενια ποδ+α δρυηυ σποτρεβψ να οδβερνοµ
µιεστε ϖ ζµψσλε πλατν#χη πρáϖνψχη πρεδπισοϖ.
2. Βεζοδκλαδνε οζν µιµ κα∀δ! ζµε
ορá µ ϖπλψϖ να ϖ#πο∃ετ κτυρáχιε ϖοδν)ηο α στο∃ν)ηο.
ς πρ%παδε νεσπλνενια δανεϕ ποϖιννοστι σοµ ποϖινν# ναηραδι( ∋κοδυ σπ&σοβεν! ςςΣ .σ.
Πρεηλασυϕεµ ∀ε ϖ∋ετκψ ϖψ∋∋ιε οζν µεν) !δαϕε σα τ#καϕ! οβδοβια υϖεδεν)ηο ϖ τοµτο ποτϖρδεν%.
Σ!ηλασ%µ ∀ε οζν µεν%µ ζµενψ νεζανικá ςςΣ .σ. πρáϖο οζν µεν! σκυτο∃νοσ( πρεϖερι( α πρι
κτυρáχιι ϖψχη δζα( ζ ϖ#σλεδκοϖ πρεϖερενια.
3. Πρεηλασυϕεµ ∀ε υϖεδεν) !δαϕε σ! πραϖδιϖ) α !πλν) α ζ ροϖε∗ σ!ηλασ%µ σο σπραχ!ϖαν%µ σϖοϕιχη
οσοβν#χη !δαϕοϖ ςςΣ .σ. ϖο σϖοϕοµ ι
α∃νοµ σψστ)µε εϖιδενχιε οδβερατε+οϖ ϖ ροζσαηυ τεϕτο
∀ιαδοστι. ∆οβα πλατνοστι σ!ηλασυ ϕε ϖ σ!λαδε σ οσοβιτν#µι ζ κονµι ϖψµεδζυϕ!χιµι !∃ελ ιχη
σπραχοϖανια α ζ κονµι ο !∃τοϖν%χτϖε α αρχη%ϖνιχτϖε.
ιεστο πρεϖζατια:

ενο α πριεζϖισ
σ
Ζαµεστνανεχ ςςΣ .σ.

ςψσϖετλιϖκψ: Ο
ρν) µιεστο
Πο∃ετ ϖψηοτοϖεν%: 1ξ οδβερατε+
Υ Ζ
∆3.1/5

ενο α πριεζϖισ
Οδβερατε+

ςΣ .σ.
3/3

σ

ČΕΣΤΝ! ςΨΗΛ∀ΣΕΝΙΕ Ο ΣΜΕΡΝ#ΧΗ Č∃ΣΛΑΧΗ ΣΠΟΤΡΕΒΨ ςΟ∆Ψ ΙΙΙ.

∆−τυµ πριϕατια:

Εϖιδεν∗ν+ ∗&σλο %ιαδοστι:

Ο∆ΒΕΡΑΤΕ)
Č. οβχηοδν+ηο παρτνερα:
Μενο α πριεζϖισκο/Ν−ζοϖ:
Βψδλισκο/Σ&δλο:
Č&σλο πρ−ϖνεϕ ζµλυϖψ:
Αδρεσα οδβερν+ηο µιεστα:
Τελε ιχκ0 κοντακτ:

Č&σλο ζµλυϖν+ηο ,∗τυ:

Č&σλο ΟΜ:
Μοβιλ:

Ις. ΚΥΛΤ∋ΡΑ, ςΨΥ(∃ςΑΝΙΕ ςΟ)Ν!ΗΟ ΑΣΥ
Πολ.
!∃σλο

Σµερν&
!∃σλο

∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ α σπ(σοβ ϖ πο!τυ

µυλτικιν−, σαµοστατν+ κιν− α διϖαδλ− σ χελορο∗νου πρεϖ−δζκου
, υµ0ϖαδλ−)
15. (ϖψβαϖενιε
(σπ(σοβ ϖ πο!τυ: µ∗ . σεδαδλο . ροκ )


Πο!ετ

0,6



κλυβοϖνε, σπολο∗ενσκ+ αλεβο κυλτ,ρνε µιεστνοστι, πρεδν−.κοϖ+ σιενε, κνι%νιχε, ∗ιτ−ρνε,
16. .τυδοϖνε α µ,ζε−
(∗σπ(σοβ ϖ πο!τυ: σ)!ετ µ∗ . ζαµεστνανεχ . ροκ + µ∗ . ν∀ϖ#τεϖν∃κ . ροκ )








∗σποτρεβα να 1 ζαµεστνανχα ϖ µ∗

12,8

∗σποτρεβα να 1 ν∀ϖ#τεϖν∃κα ϖ µ∗
τελοχϖι∗/α, .πορτοϖισκο, φιτνεσχεντρυµ (ϖψβαϖενιε
17.
τεπλου ϖοδου)
5)
1 ν∀ϖ#τεϖν∃κ ϖ δεννοµ πριεµερε ζα
ΩΧ α υµ ϖαδλ∀ να 1 διϖ∀
πολιεϖανιε αντυκοϖ χη ιηρ∃σκ κρψτýχη 9)
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . ιηρισκο . ροκ )
πολιεϖανιε αντυκοϖ χη ιηρ∃σκ νεκρψτýχη 9)
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗. ιηρισκο . ροκ )
πολιεϖανιε τρ∀ϖνατýχη ιηρ∃σκ να 100 µ+ 9)
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . δε, πρεϖ∀δζκψ )

1,8
, υµ0ϖαδλ−, µο%νοσ1 σπρχηοϖανια




∃) ζα

5)

6,0
2,0




230,0



460,0



20,0



&
& σο ζαϖλα∋οϖαν∃
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . ροκ )

∃



5)

9)

22 500,0

∆εννýµ πριεµεροµ ζα ροκ σα ροζυµιε πο!ετ ν∀ϖ#τεϖν∃κοϖ ζα ροκ ϖψδελενý
Ακ σα νεδ∀ πρευκ∀ζα% πο!ετ ν∀ϖ#τεϖν∃κοϖ αλεβο διϖ∀
χη πο!ετ σα υρ!∃ ακο δεσατινα καπαχιτψ
ζαριαδενια πρε ν∀ϖ#τεϖν∃κοϖ αλεβο διϖ∀κοϖ.
9)
Σµερν& !∃σλο σποτρεβψ σα νεϖψυ%&ϖα να στανοϖενιε µνο∋στϖα ϖ(δ ϖψπ)#%ανýχη δο ϖερεϕνεϕ
καναλιζ∀χιε.


1/2

ς. ΗΟΤΕΛΨ, ΥΒΨΤΟςΝΕ, ΙΝΤΕΡΝ∀ΤΨ
Πολ.
∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ α σπ(σοβ ϖ πο!τυ
!∃σλο
18. ηοτελψ α πενζι3νψ (ιβα υβψτοϖανιε)
ϖ.!#ινα ιζιεβ ϕε βεζ κ)πε−νε (σπ/χ
Χ ϕε να χηοδβε
18.1
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . λ(∋κο . ροκ )
ϖ.!#ινα ιζιεβ µ∀ ΩΧ α κ)πε−,υ σ τε!)χου τεπλου ϖοδου
18.2
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . λ(∋κο . ροκ )











Σµερν&
!∃σλο
23,0
45,0



18.3 δοπλνκοϖ&
& δοπ0,ανιε ϖοδψ δο βαζ&νοϖ ϖ µ∗
∗
18.4 δοπλνκοϖ&
19. ιντερν−τψ, .τυδεντσκ+ δοµοϖψ, υβψτοϖνε

10,0

ϖ βυδοϖ∀χ
ορýχη σ) κ)πε−νε (σπρχηψ
Χ να χηοδβε
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . λ(∋κο . ροκ )
ϖ.!#ινα ιζιεβ µ∀ ΩΧ α κ)πε−,υ σ τε!)χου τεπλου ϖοδου
19.2
(σπ(σοβ ϖýπο!τυ: µ∗ . λ(∋κο . ροκ )


15,0



25,0

19.1












Σµερν+ ∗&σλα σποτρεβψ ϖοδψ σ, υρ∗εν+ πρε οβδοβιε:
Μνο%στϖο οδοβρατεϕ ϖοδψ ϖ µ4 ζα ροκ:
Μνο%στϖο ϖψπ,.1ανεϕ ϖοδψ ϖ µ4 ζα ροκ:

οδ:

Πο!ετ

10,0

δο:

Čεστν+ ϖψηλ−σενιε οδβερατε2α:
1. Σ)ηλασ∃µ ∋ε µνο∋στϖο οδοβρατεϕ/ϖψπ)#%ανεϕ ϖοδψ σα υρ!∃ σ)!τοµ ηοδν(τ σµερν χη !∃σιελ
υϖεδενýχη ϖ ϕεδνοτλιϖýχη !αστιαχη/πολο∋κ∀χη ποτϖρδενια ποδ−α δρυηυ σποτρεβψ να οδβερνοµ
2. µιεστε ϖ ζµψσλε πλατνýχη πρ∀ϖνψχη πρεδπισοϖ.
Βεζοδκλαδνε οζν∀µιµ κα∋δ) ζµε
ορ∀ µ∀ ϖπλψϖ να ϖýπο!ετ κτυρ∀χιε ϖοδν&ηο α στο!ν&ηο.
ς πρ∃παδε νεσπλνενια δανεϕ ποϖιννοστι σοµ ποϖιννý ναηραδι% #κοδυ σπ(σοβεν) ςςΣ .σ.
Πρεηλασυϕεµ ∋ε ϖ#ετκψ οζν∀µεν& )δαϕε ϖ ϕεδνοτλιϖýχη πολο∋κ∀χη ποδ−α δρυηυ σποτρεβψ ϖοδψ σα
τýκαϕ) οβδοβια υϖεδεν&ηο ϖ τοµτο ποτϖρδεν∃. Σ)ηλασ∃µ ∋ε οζν∀µεν∃µ ζµενψ νεζανικ∀ ςςΣ .σ.
πρ∀ϖο οζν∀µεν) σκυτο!νοσ% πρεϖερι% α πρι κτυρ∀χιι ϖψχη∀δζα% ζ ϖýσλεδκοϖ πρεϖερενια.
3. Πρεηλασυϕεµ ∋ε υϖεδεν& )δαϕε σ) πραϖδιϖ& α )πλν& α ζ∀ροϖε, σ)ηλασ∃µ σο σπραχ)ϖαν∃µ σϖοϕιχη
οσοβνýχη )δαϕοϖ ςςΣ .σ. ϖο σϖοϕοµ ι
α!νοµ σψστ&µε εϖιδενχιε οδβερατε−οϖ ϖ ροζσαηυ
τεϕτο ∋ιαδοστι. ∆οβα πλατνοστι σ)ηλασυ ϕε ϖ σ)λαδε σ οσοβιτνýµι ζ∀κονµι ϖψµεδζυϕ)χιµι )!ελ
ιχη σπραχοϖανια α ζ∀κονµι ο )!τοϖν∃χτϖε α αρχη∃ϖνιχτϖε.
ιεστο πρεϖζατια:

ενο α πριεζϖισ
σ
Ζαµεστνανεχ ςςΣ .σ.
ςψσϖετλιϖκψ: Ο
ρν& µιεστο
Πο!ετ ϖψηοτοϖεν∃: 1ξ οδβερατε−
Υ Ζ
∆3.1/5

ενο α πριεζϖισ
Οδβερατε−

ςΣ .σ.
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σ

ČΕΣΤΝ! ςΨΗΛ∀ΣΕΝΙΕ Ο ΣΜΕΡΝ#ΧΗ ČÍΣΛΑΧΗ ΣΠΟΤΡΕΒΨ ςΟ∆Ψ Ις.

∆∋τυµ πριϕατια:

Εϖιδεν,ν∗ ,)σλο −ιαδοστι:

Ο∆ΒΕΡΑΤΕ&
Č. οβχηοδν∗ηο παρτνερα:
Μενο α πριεζϖισκο/Ν∋ζοϖ:
Βψδλισκο/Σ)δλο:
Č)σλο πρ∋ϖνεϕ ζµλυϖψ:
Αδρεσα οδβερν∗ηο µιεστα:
( κοντακτ:

Č)σλο ζµλυϖν∗ηο +,τυ:

Č)σλο ΟΜ:
Μοβιλ:

ςΙ. ΖΑΡΙΑ∆ΕΝΙΑ ΠΟΣΚΨΤΥϑ%ΧΕ ΟΒČΕΡΣΤςΕΝΙΕ
Πολ.
∀%σλο

∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ α σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ

Σµερν∃
∀%σλο

Πο∀ετ

ποηοστινστϖ∋, ρε0ταυρ∋χιε α ϕεδ∋
∋ρνε, καϖιαρνε
20. (να ϕεδν∗ηο ζαµεστνανχα ϖ ϕεδνεϕ ζµενε) (σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ: µ∋ . ζαµεστνανεχ . ροκ + Χ)
20.1 ποδáϖανιε νáποϕοϖ
30,0
45,0
20.2 ποδáϖανιε νáποϕοϖ α στυδεν!χη ϕεδáλ


τυδεν!χη α τεπλ!χη ϕεδáλ
20.3 ποδáϖανιε νáποϕ
ζ∋ϖοδν∗, 0κολσκ∗ α οβδοβν∗ ϕεδ∋λνε βεζ πρ)πραϖψ ϕεδ∋λ, ϖ(δαϕνε
δοϖεζενεϕ στραϖψ (σ υµ(ϖαχ)
(ϖαδλαµι)
21.
(σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ να 1 στραϖν%κα α 1 ζαµεστνανχα να ϕεδνυ ζµενυ
ζα ροκ: µ∋ . πριεµερ . στραϖν%κ . ροκ )
ζ∋ϖοδν∗, 0κολσκ∗ α οβδοβν∗ ϕεδ∋λνε σ πρ)πραϖου ϕεδ∋λ
(σ υµ(ϖαχ)
(ϖαδλαµι)
22. (σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ να 1 στραϖν%κα α 1 ζαµεστνανχα να ϕεδνυ ζµενυ
ζα ροκ: µ∋ . πριεµερ . στραϖν%κ . ροκ )






70,0
2,7



7,3



ςΙΙ. ΠΡΕς∀∆ΖΚΨ (σπ.σοβ ϖ(πο,τυ: µ/. ζαµεστνανεχ −1 . ζµενα −1. ροκ −1)
Πολ.
Σµερν∃
∆ρυη α σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ σποτρεβψ ϖοδψ
∀%σλο
∀%σλο
23. πρεϖ∋δζκψ µιεστνεηο ϖ(ζναµυ, ϖ κτορ(χη σα νεϖψυ−)ϖα ϖοδα να ϖ(ροβυ
23.1 Ω
23.2 Ω

!ϖαδλá α τε∀#χα τεπλá ϖοδα
!ϖαδλá α τε∀#χα τεπλá ϖοδα σ µο(νοσ)ου σπρχηοϖανια

12,8
16,4

Ω
!ϖαδλá α τε∀#χα τεπλá ϖοδα σ µο(νοσ)ου σπρχηοϖανια ϖ νε∀ιστ!χη
20,0
πρεϖáδζκαχη αλεβο ϖ πρεϖáδζκαχη σ ποτρεβνου ϖψ∗∗
ηολι,στϖ∋ α καδερν)χτϖα ϖ π∋νσκεϕ α δ∋µσκεϕ πρεϖ∋δζκε ϖψβαϖεν∗
47,0
24.
(ϖαδλαµι σ τε,+χου τεπλου ϖοδου ϖ πριεµερε ζα ροκ 7)
25. σαµοστατν∗ πρ∋,οϖνε (ζ∋καζκοϖ∗)
να 100 κγ ϖψπρατεϕ βιελιζνε (τζϖ. τεχηνιχκ∋ ϖοδα)
1,00
να 1 ζαµεστνανχα να ϕεδνυ ζµενυ
∗
(∗ ποδ+α πολο(κψ ∀. 23)

23.3

1/2

Πο∀ετ

Πολ.
∀%σλο

Σµερν∃
∀%σλο

∆ρυη σποτρεβψ ϖοδψ α σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ

πρεδαϕνε σ ,ιστου πρεϖ∋δζκου ϖρ∋τανε οβχηοδν(χη δοµοϖ,
συπερµαρκετοϖ ϖψβαϖεν∗
α υµ(ϖαδλαµι σ τε,+χου τεπλου ϖοδου
26.
ϖ πριεµερε ζα ροκ
(σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ: µ∋ . ζαµεστνανεχ . ζµενα . ροκ )
27. πρεδαϕ2α ρ(β, ηψδινψ α ζϖερινψ
ϖψβαϖεν∃ ΩΧ α υµ!ϖαδλαµι σ τε∀#χου τεπλου ϖοδου ϖ πριεµερε ζα ροκ
(σπ&σοβ ϖ!πο∀τυ: µ∋ . ζαµεστνανεχ . ζµενα . ροκ )
να
δαν!χη (ιϖ!χη ρ!β (πριπο∀%ταϖα σα κ πολο(κε
πρεδαϕ ρ!β ϖ σ δκε να ϖο+νοµ πριεστρανστϖε να
δαν!χη (ιϖ!χη
ρ!β
ποτραϖιν∋ρσκε ϖ(ροβνε µιεστνεηο ϖ(ζναµυ ναπρ)κλαδ µ4σιαρστϖο,
28. ϖ(ροβα υδεν)ν, 0αλ∋τοϖ, πε,ιϖα ϖψβαϖεν∗
α υµ(ϖαδλαµι
σ τε,+χου τεπλου ϖοδου σ µο−νοσ3ου σπρχηοϖανια8)












Σµερν∗ ,)σλα σποτρεβψ ϖοδψ σ+ υρ,εν∗ πρε οβδοβιε:
Μνο−στϖο οδοβρατεϕ ϖοδψ ϖ µ/ ζα ροκ:
Μνο−στϖο ϖψπ+03ανεϕ ϖοδψ ϖ µ/ ζα ροκ:

οδ:

Πο∀ετ

12,8

14,8
34,0
6,0
20,0
δο:

Čεστν∗ ϖψηλ∋σενιε οδβερατε1α:
1. Σ#ηλασ%µ (ε µνο(στϖο οδοβρατεϕ/ϖψπ#∗)ανεϕ ϖοδψ σα υρ∀% σ#∀τοµ ηοδν&τ σµερν!χη ∀%σιελ
υϖεδεν!χη ϖ ϕεδνοτλιϖ!χη ∀αστιαχη/πολο(κáχη ποτϖρδενια ποδ+α δρυηυ σποτρεβψ να οδβερνοµ
µιεστε ϖ ζµψσλε πλατν!χη πρáϖνψχη πρεδπισοϖ.
2. Βεζοδκλαδνε οζνáµιµ κα(δ# ζµε
ορá µá ϖπλψϖ να ϖ!πο∀ετ κτυρáχιε ϖοδν∃ηο α στο∀ν∃ηο.
ς πρ%παδε νεσπλνενια δανεϕ ποϖιννοστι σοµ ποϖινν! ναηραδι) ∗κοδυ σπ&σοβεν# ςςΣ .σ.
Πρεηλασυϕεµ (ε ϖ∗ετκψ οζνáµεν∃ #δαϕε ϖ ϕεδνοτλιϖ!χη πολο(κáχη ποδ+α δρυηυ σποτρεβψ ϖοδψ σα
τ!καϕ# οβδοβια υϖεδεν∃ηο ϖ τοµτο ποτϖρδεν%. Σ#ηλασ%µ (ε οζν µεν%µ ζµενψ νεζανικá ςςΣ .σ.
πρáϖο οζν µεν# σκυτο∀νοσ) πρεϖερι) α πρι κτυρáχιι ϖψχηáδζα) ζ ϖ!σλεδκοϖ πρεϖερενια.
3. Πρεηλασυϕεµ (ε υϖεδεν∃ #δαϕε σ# πραϖδιϖ∃ α #πλν∃ α ζáροϖε− σ#ηλασ%µ σο σπραχ#ϖαν%µ σϖοϕιχη
οσοβν!χη #δαϕοϖ ςςΣ .σ. ϖο σϖοϕοµ ι
α∀νοµ σψστ∃µε εϖιδενχιε οδβερατε+οϖ ϖ ροζσαηυ
τεϕτο (ιαδοστι. ∆οβα πλατνοστι σ#ηλασυ ϕε ϖ σ#λαδε σ οσοβιτν!µι ζáκονµι ϖψµεδζυϕ#χιµι #∀ελ
ιχη σπραχοϖανια α ζáκονµι ο #∀τοϖν%χτϖε α αρχη%ϖνιχτϖε.
ιεστο πρεϖζατια:

ενο α πριεζϖισ
σ
Ζαµεστνανεχ ςςΣ .σ.

ενο α πριεζϖισ
Οδβερατε+

σ

ςψσϖετλιϖκψ:
Ο
ρν∃ µιεστο
Ακ µá ζαριαδενιε ποσκψτυϕ#χε οβ∀ερστϖενιε ιν∗ταλοϖαν! ϖ!∀απν! πυλτ σ τρϖαλ!µ πριετοκοµ 3 λ/µι
πριπο∀%ταϖα σα κ πολο(κáµ 20.1 α( 20.3 ζα κα(δ# ζµενυ ρο∀νε 411 µ∋. Πρι ινοµ πριετοκυ σα σµερν∃
∀%σλο να ϖ!∀απν! πυλτ πριµερανε υπραϖ%.


Σµερν∃ ∀%σλο σποτρεβψ ϖοδψ ζαη,−α αϕ ζáκαζν%κοϖ.
8)
Σποτρεβα ϖοδψ να ϖ!ροβυ σα ϖψπο∀%τα ποδ+α τεχηνολ. ε ϖ!ροβψ α ϖψβαϖενια πρεδαϕνε.
Πο∀ετ ϖψηοτοϖεν%: 1ξ οδβερατε+
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