
  
  
  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΟΟ∆∆ΟΟΠΠΟΟΙΙΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΛΛΕΕΥΥΡΡΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΑΑΚΚ  
      
  
      ΙΙδδιιααίίττεερρηη  εεννττύύππωωσσηη  µµααςς  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ττοο  δδεελλττίίοο  ττύύπποουυ  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  δδηηµµοοσσίίωωνν  
σσχχέέσσεεωωνν  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν,,  ππεερρίί  ττηηςς  ππρροοόόδδοουυ  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ττηηςς  
κκαατταασσκκεευυήήςς  οοδδοοπποοιιίίααςς  ττοουυ  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκοούύ  ππααρράάππλλεευυρροουυ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  ΝΝΕΕΟΟΑΑΚΚ,,  
µµεεττάά  ααππόό  ««ππιιέέσσεειιςς  κκααιι  εεννέέρργγεειιεεςς»»  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληη..  
    ΟΟ  κκ..  ΣΣττααµµοούύλληηςς  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυ  νναα  ααπποοδδεείίξξεειι  όόττιι  δδεενν  εείίννααιι  ααννεεππααρρκκήήςς,,  
µµηηχχααννεεύύεεττααιι  οοττιιδδήήπποοττεε,,  ώώσσττεε  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  όόττιι  κκάάττιι  κκάάννεειι..  
  
    ΘΘυυµµίίζζοουυµµεε  λλοοιιππόόνν  σσττοουυςς  σσυυµµπποολλίίττεεςς  µµααςς  όόττιι  ττοο  έέρργγοο  ααυυττόό,,  κκααττααρρχχήήνν  εείίννααιι  έέρργγοο  ττοουυ  
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΜΜεεττααφφοορρώώνν,,  ΥΥπποοδδοοµµώώνν  κκααιι  ∆∆ιικκττύύωωνν  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  οο  δδήήµµοοςς  
ΜΜεεγγααρρέέωωνν  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµίίαα  ααννάάµµιιξξηη  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ,,  ππέέρραα  ααππόό  ττηη  
γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  κκααιι  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  εεππιιµµέέρροουυςς  εεννεερργγεειιώώνν,,  όόππωωςς  ααυυττήή  ττηηςς  ααννααγγκκαασσττιικκήήςς  
ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς..  ΑΑυυττόό  φφάάννηηκκεε  κκααθθααρράά  όότταανν  έέγγιιννεε  ααννααφφοορράά  γγιιαα  ττοο  έέρργγοο  ααυυττόό  σσττηη  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  44ηηςς  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  22001133  εεππίί  δδιιοοιικκήήσσεεωωςς  ΜΜααρριιννάάκκηη,,  όότταανν  ωωςς  1177οο  θθέέµµαα  
σσυυζζηηττήήθθηηκκεε  ττοο  κκάάττωωθθιι::  ««ΓΓννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµ..  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  εεππίί  ττωωνν  ππρροοµµεελλεεττώώνν  
οοδδοοπποοιιίίααςς  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκώώνν  δδιικκττύύωωνν  ππααρράάππλλεευυρρωωνν  οοδδώώνν  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττωωνν  
ΜΜεεγγάάρρωωνν»»..  
  
      ΣΣττηηνν  ππρροοκκεειιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  οο  δδήήµµοοςς  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοοςς  νναα  ππρροοββεείί  σσεε  ααννάάρρττηησσηη  --  
αανναακκοοίίννωωσσηη  ααννααγγκκαασσττιικκήήςς  ααππααλλλλοοττρρίίωωσσηηςς  ττωωνν  ιιδδιιόόκκττηηττωωνν  χχεερρσσααίίωωνν  ττµµηηµµάάττωωνν  πποουυ  
ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηη  χχάάρρααξξηη  ττηηςς  οορριισσττιικκήήςς  µµεελλέέττηηςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ..  ΗΗ  δδιιααδδιικκαασσίίαα  
ααυυττήή  ααπποοττεελλεείί  ττηη  µµόόννηη    υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  µµεεττάά  ττηη  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  πποουυ  εείίχχεε  ήήδδηη  
ππρροοηηγγηηθθεείί,,  ααφφοούύ  ττοο  έέρργγοο  εεκκττεελλεείίττααιι  εεννττόόςς  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  οορρίίωωνν  ττοουυ..    
      
  ∆∆εενν  κκααττααλλααββααίίννοουυµµεε  λλοοιιππόόνν  γγιιααττίί  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  ττύύπποουυ  ττοουυ  
∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  ττόόσσοο  ααττυυχχεείίςς  φφρράάσσεειιςς  όόππωωςς,,  ««άάσσκκηησσεε  ππίίεεσσηη  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς»»,,  ««µµεεττάά  ααππόό  
ππααρρέέµµββαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ»»  κκ..λλ..ππ..    
  
      ΗΗ  ίίδδιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  εεππιιχχεειιρρήήθθηηκκεε  ώώσσττεε  νναα  ιιδδιιοοπποοιιηηθθοούύνν    κκααττααττεεθθεειιµµέέννεεςς  οορριισσττιικκέέςς    
µµεελλέέττεεςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  µµααςς  σσττοο  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  γγιιαα  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  κκααιι    νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  τταα  
έέρργγαα  ααυυττάά  ωωςς  δδιικκάά  ττοουυςς..  ΑΑυυττόό  σσυυννέέββηη  µµεε  ττηη  µµεελλέέττηη  ττηηςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττηηςς  ΚΚιιννέέττττααςς  
ΑΑ΄́φφάάσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  εείίχχεε  κκααττααττεεθθεείί  σσττοο  ΕΕΠΠΠΠΕΕΡΡΑΑΑΑ  σσττιιςς  3311//1122//22001133  µµεε  ππλλήήρρηη  φφάάκκεελλοο,,  
κκααθθώώςς  κκααιι  µµεε  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  µµεελλέέττηηςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  ««κκαατταασσκκεευυήή  δδιικκττύύοουυ  οοµµββρρίίωωνν  σσττοο  
ΑΑκκρροογγιιάάλλιι  ΝΝ..  ΠΠεερράάµµοουυ  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν»»,,  ηη  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ααρρ..  ααπποοφφ..  
117799//2255--66--22001122  ττοουυ  ∆∆ηηµµ..  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  κκααττααττέέθθηηκκεε  ττηηνν  2299//66//22001122..  
  
      ΗΗ  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  δδήήµµοουυ  σσττηηνν  ααγγωωννίίαα  ττηηςς  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  κκάάττιι,,  ππέέφφττεειι  σσυυννεεχχώώςς  σσεε  
λλάάθθηη  κκααιι  ππααλλιιννωωδδίίεεςς..  
      ΑΑνν  δδεενν  ππρροοσσδδιιοορρίίσσεειι  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττηηςς,,  δδεενν  θθέέσσεειι  σσττόόχχοουυςς  κκααιι  δδεενν  ββάάλλεειι  
ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς,,  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππεεττύύχχεειι  ττίίπποοτταα..  
      ΜΜέέχχρριι  σσττιιγγµµήήςς  ττοο  µµόόννοο  πποουυ  έέχχεειι  εεππιιττύύχχεειι  εείίννααιι  νναα  φφοορρττώώσσεειι  ττοονν  ήήδδηη  χχεειιµµααζζόόµµεεννοο  
λλααόό  ττωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ΠΠεερράάµµοουυ  µµεε  υυφφεεσσιιαακκάά  µµέέττρραα,,  όόππωωςς  ηη  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  
δδηηµµοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  κκααττάά  1133%%  κκααιι  ηη  λλήήψψηη  δδααννεείίοουυ  66..000000..000000  εευυρρώώ,,  ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  
ππλληηρρώώσσοουυνν  φφυυσσιικκάά  οοιι  δδηηµµόόττεεςς..  



      ΗΗ  ππρρόόοοδδοοςς  κκααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ττόόπποουυ  ααππααιιττοούύνν  ιικκααννόόττηητταα,,  δδιιοορρααττιικκόόττηητταα  κκααιι  
ττόόλλµµηη,,  σσττοοιιχχεείίαα  τταα  οοπποοίίαα  ηη  σσηηµµεερριιννήή  δδιιοοίίκκηησσηη,,  έέχχεειι  δδεείίξξεειι  µµέέχχρριι  ττώώρραα  όόττιι  δδεενν  τταα  
δδιιααθθέέττεειι..  
                                                                ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΥΥΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  
                                                  ««ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  ––  ΝΝΕΕΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΣΣ  ΝΝΕΕΟΟ  ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑ»»  
  
        
          


