
ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΥΥΝΝΕΕΠΠΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΡΡΟΟΪΪ∆∆ΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  κκ..  ΣΣΤΤΑΑΜΜΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑΠΠΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΙΙΝΝΕΕΤΤΤΤΑΑΣΣ  
  
  
      ΓΓιιαα  µµιιαα  αακκόόµµαα  φφοορράά  οο  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  κκααιι  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ααππέέδδεειιξξεε  ττηηνν  αανναακκοολλοουυθθίίαα  
κκααιι  ττηηνν  αασσυυννέέππεειιαα  ττωωνν  ππρροοεεκκλλοογγιικκώώνν  ττηηςς  λλόόγγωωνν  ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  πποολλίίττεεςς..  
    ∆∆εενν  έέχχοουυνν  ππεερράάσσεειι  ππααρράά  1144  µµήήννεεςς  ααππόό  ττόόττεε  πποουυ  οο  κκ  ΣΣττααµµοούύλληηςς  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  µµααζζίί  µµεε  
ττοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  κκααιι  ττηηνν  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  κκααιι  δδιιααττυυµµππάάννιιζζεε  
σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττόόννοουυςς  όόττιι  ηη  ΚΚιιννέέτττταα  εεππίί  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  ττοουυ  θθαα  µµεεττααττρρααππεείί  σσεε  δδηηµµοοττιικκήή  
κκοοιιννόόττηητταα..  ΟΟ  δδεε  ττόόττεε  σσττεεννόόςς    σσυυννεερργγάάττηηςς  ττοουυ  κκ..  ΛΛέέλληηςς  ττοο  θθεεωωρροούύσσεε  δδεεδδοοµµέέννοο  όόττιι  θθαα  
γγίίννεειι,,  ααφφοούύ,,  όόππωωςς  εείίππεε  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  πποουυ  έέγγιιννεε  γγιι΄́ααυυττόό  ττοο  σσκκοοππόό,,  ««έέχχοουυµµεε  
εελλέέγγξξεειι  ππλλήήρρωωςς  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη  κκααιι  εείίµµαασσττεε  ββέέββααιιοοιι  όόττιι  θθαα  γγίίννεειι....»»..  
    ΗΗ  ππααρράάττααξξηη  µµααςς  κκααιι  οο  εεππιικκεεφφααλλήήςς  κκ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  πποοττέέ  δδεενν  εείίππεε    όόττιι  ηη  εεππίίττεευυξξηη  ααυυττοούύ  
ττοουυ  σσττόόχχοουυ  εείίννααιι  εεφφιικκττήή,,  οούύττεε  υυπποοσσχχέέθθηηκκεε  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο..  ΑΑννττιιθθέέττωωςς  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  
ππρροοεεκκλλοογγιικκέέςς  οοµµιιλλίίεεςς  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτττταα  οο  κκ..  ΜΜααρριιννάάκκηηςς  ττόόννιισσεε  όόττιι  οο  χχααρραακκττηηρριισσµµόόςς  ττηηςς  
ΚΚιιννέέττττααςς  σσεε  δδηηµµοοττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  εείίννααιι  ααννέέφφιικκττοοςς,,  ααφφοούύ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  
««ΚΚααλλλλιικκρράάττηη»»  ηη  ΚΚιιννέέτττταα  δδεενν  ππλληηρροοίί  ππλληηθθυυσσµµιιαακκάά  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..    
    ΌΌµµωωςς  µµεε  κκααλλήή  ππίίσσττηη  κκααιι  θθέέλλοοννττααςς  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυµµεε  µµεε  µµιιαα  οοµµόόφφωωννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
δδηηµµοοττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ψψηηφφίίσσααµµεε  θθεεττιικκάά..    
      ΤΤοοννίίζζοουυµµεε  γγιιαα  µµιιαα  αακκόόµµαα  φφοορράά  ππωωςς  εεκκφφρράάσσααµµεε  ξξεεκκάάθθααρραα  ττηηνν  άάπποοψψηη  µµααςς  ππεερρίί  µµηη  
εεφφιικκττόόττηηττααςς  ττοουυ  σσττόόχχοουυ  ααυυττοούύ  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο  ααλλλλάά    ωωςς  σσυυννήήθθωωςς  δδεενν  
εειισσαακκοουυσσττήήκκααµµεε..  ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  µµεε  ττοο  γγννωωσσττόό  ααλλααζζοοννιικκόό  ύύφφοοςς  υυππεερρθθεεµµάάττιισσεε  κκααιι  
θθεεώώρρηησσεε  ββέέββααιιηη  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττοουυ  σσττόόχχοουυ..  
    ΈΈρρχχεεττααιι  λλοοιιππόόνν  ηη  ααππάάννττηησσηη  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν,,  ηη  οοπποοίίαα  λλέέεειι  ρρηηττάά  τταα  
εεξξήήςς((έέγγγγρρααφφοο  µµεε  ααρρ..  ππρρωωττ..  11558899//2222--55--22001155))::  ««ΣΣεε  ααππάάννττηησσηη  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  σσχχεεττιικκοούύ,,  
σσααςς  γγννωωρρίίζζοουυµµεε  όόττιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ππααρρ..22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  22  σσττοο  νν..  33885522//22001100,,  ττοο  
κκρριιττήήρριιοο  γγιιαα  ττοο  χχααρραακκττηηρριισσµµόό  ττηηςς  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  εείίννααιι  ππλληηθθυυσσµµιιαακκόό  κκααιι  
οορρίίζζεεττααιι  σσεε  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  22..000000  κκααττοοίίκκοουυςς,,  ββάάσσεειι  ττηηςς  ααπποογγρρααφφήήςς  ddee  ffaaccttoo  ππλληηθθυυσσµµοούύ..  
ΚΚάάττωω  ααππόό  ααυυττόό  ττοο  όόρριιοο  οορρίίζζεεττααιι  ηη  ΤΤοοππιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα..  ΣΣυυννεεππώώςς  κκααιι  δδεεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  οο  
ααυυττοοττεελλήήςς  οοιικκιισσµµόόςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  ααππεεγγρράάφφηη  µµεε  ππλληηθθυυσσµµόό  11..881111  κκααττοοίίκκωωνν  ((σσχχεεττ..  
ΦΦΕΕΚΚ  ΒΒ΄́669999//2200--33--22001144)),,  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  σσύύσστταασσηη  ∆∆ηηµµοοττιικκήήςς  ααλλλλάά  ΤΤοοππιικκήήςς  
ΚΚοοιιννόόττηηττααςς..  
    ΠΠααρραακκααλλοούύµµεε  νναα  εεννηηµµεερρώώσσεεττεε  ττοο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  
ααπποοφφαασσίίσσεειι  εεάάνν  ττεελλιικκάά  σσυυµµφφωωννεείί  µµεε  ττηηνν  ίίδδρρυυσσηη  ΤΤοοππιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  κκααιι  νναα  
ττρροοπποοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  4488//22001155  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ»»..  
    ΑΑυυττάά,,  δδυυσσττυυχχώώςς  γγιιαα  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµααςς,,  ααννααγγρράάφφοοννττααιι  µµόόλλιιςς  σσττοο  άάρρθθρροο  22  
ττοουυ  ννόόµµοουυ  ττοουυ  ΚΚααλλλλιικκρράάττηη,,  ααλλλλάά  οοιι  δδιιοοιικκοούύννττεεςς  µµααςς  ήή  δδεενν  µµππήήκκαανν  σσττοονν  κκόόπποο  νναα  τταα  
δδιιααββάάσσοουυνν  κκααιι  νναα  κκααττααλλάάββοουυνν  όόττιι  δδεενν  γγίίννεεττααιι  ηη  ΚΚιιννέέτττταα  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα,,  ήή  ττοο  
γγννώώρριιζζαανν  κκααιι  ττοο  ααππέέκκρρυυψψαανν  ααππόό  ττοουυςς  δδηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  γγιιαα  νναα  υυφφααρρππάάξξοουυνν  ττηη  
ψψήήφφοο  ττοουυςς,,  ««πποουυλλώώννττααςς»»  ττοουυςς  ψψεεύύττιικκεεςς  εελλππίίδδεεςς..  ΤΤοο  ππααρρεελλθθόόνν  ττοουυςς  µµααςς  ππρροοττρρέέππεειι  νναα  
υυπποοθθέέσσοουυµµεε  ττοο  δδεεύύττεερροο..  
    ΣΣήήµµεερραα,,  µµεεττάά  ααππόό  ααυυττήή  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ππωωςς  θθαα  ααννττιικκρρύύσσοουυνν  ττοουυςς  δδηηµµόόττεεςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς;;  
    ΤΤιι  θθαα  ττοουυςς  πποουυνν;;  
    ΣΣεε  πποοιιοονν  ππάάλλιι  θθαα  ρρίίξξοουυνν  τταα  ββάάρρηη  ττηηςς  ααπποοττυυχχίίααςς;;  ΓΓιιααττίί  κκαακκάά  τταα  ψψέέµµαατταα  άάλλλλοο  
δδηηµµοοττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  κκααιι  άάλλλλοο  ττοοππιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα..  ΟΟ  ννόόµµοοςς  εείίννααιι  σσααφφήήςς  κκααιι  δδιιααχχωωρρίίζζεειι  
όόχχιι  µµόόννοο  πποοσσοοττιικκάά,,  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  πποοιιοοττιικκάά  ττηηνν  ααξξιιοολλόόγγηησσηη  κκααιι  ττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή  ττηηςς  
κκάάθθεε  κκοοιιννόόττηηττααςς..  ΆΆλλλλοοςς  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  σσττοο  σσυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς    δδηηµµοοττιικκήήςς  
κκοοιιννόόττηηττααςς  ((ττοουυλλάάχχιισσττοονν  55  µµέέλληη)),,  άάλλλλοοςς  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  σσττοο  σσυυµµββοούύλλιιοο  
ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς((  ααππόό  11  έέωωςς  κκααιι  33  µµέέλληη))..  ΆΆλλλλοο  ττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  
ττηηςς  δδηηµµοοττιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς,,  άάλλλλοο  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  κκοοιιννόόττηηττααςς..    



    ∆∆εενν  µµπποορρεείί  λλοοιιππόόνν  κκααννεείίςς  νναα  ιισσχχυυρριισσττεείί  όόττιι  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ααννααββάάθθµµιισσηη  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  
µµεε  ττοο  χχααρραακκττηηρριισσµµόό  ττηηςς  ωωςς  ττοοππιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα..  
    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  γγιιαα  µµιιαα  αακκόόµµαα  φφοορράά  εεξξααππάάττηησσεε  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς..  ΆΆλλλλαα  υυπποοσσχχέέθθηηκκεε  
ππρροοεεκκλλοογγιικκάά,,  άάλλλλαα  κκάάννεειι  µµεεττεεκκλλοογγιικκάά..  ΜΜεεττααττρρέέππεειι  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  κκααιι  ττηηνν  ααννεεππάάρρκκεειιαα  
ττοουυ  σσεε  εεξξωωττεερριικκοούύςς  ««δδαακκττύύλλοουυςς»»  πποουυ  θθέέλλοουυνν  ττοο  κκαακκόό  ττοουυ  ττόόπποουυ  κκααιι  ββέέββααιιαα  ππάάνντταα  
δδεενν  φφττααίίεειι  ααυυττόόςς  ααλλλλάά  κκάάπποοιιοοςς  άάλλλλοοςς..  
    ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ααππααιιττεείί  εεµµππεειιρρίίαα,,  ααξξιιοοππιισσττίίαα,,  ααµµεεσσόόττηητταα  κκααιι  
ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα..  
    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  κκααιι  οοιι  σσυυννεερργγάάττεεςς  ττοουυ  ααππέέδδεειιξξαανν  γγιιαα  µµιιαα  αακκόόµµαα  φφοορράά  όόττιι  δδεενν  
δδιιααθθέέττοουυνν  ττίίπποοτταα  ααππόό  όόλλαα  ααυυττάά..  ΜΜεε  ττηηνν  ααππεειιρρίίαα,,  ττηηνν    άάγγννοοιιαα  κκααιι  ττηηνν  ααλλααζζοοννεείίαα  δδεενν  
χχττίίζζοουυνν  ααλλλλάά  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν..  ΤΤρρααννόό  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ηη  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν  ττωωνν  
ΜΜεεγγάάρρωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ  σσήήµµεερραα..  ΟΟιι    ππόόλλεειιςς  ττηηςς  λλαακκκκοούύββααςς,,  ττωωνν  ααδδέέσσπποοττωωνν,,  
ττωωνν  σσκκοουυππιιδδιιώώνν  κκααιι  ττηηςς  αανναασσφφάάλλεειιααςς..  ΚΚιι  όόλλαα  ααυυττάά  γγιιααττίί  σσήήµµεερραα  δδιιοοιικκεείί  ττοονν  ττόόπποο  µµιιαα  
δδιιοοίίκκηησσηη  πποουυ  δδεενν  µµπποορρεείί  αακκόόµµαα  νναα  ιισσοοσσκκεελλίίσσεειι  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  22001155  κκααιι    
ππεειιρρααµµααττίίζζεεττααιι  ππάάννωω  σσττιιςς  ππλλάάττεεςς  ττωωνν  δδηηµµοοττώώνν..  
    ΩΩςς  ππόόττεε  θθαα  σσυυµµββααίίννεειι  ααυυττόό;;  
  
                                                                    ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  
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