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ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ
ΝΟΜΟΝΚΟΡΙΝΘΙ 
ΗΜΟΝΛΟΤΣΡ ΚΙΟΤΝΠ Ρ ΧΩΡ ΝΝ- ΓέΝΘ Ο ΩΡΩΝ

Ν ΡΣΗΣ

Α
Σ ΑΣΜΑ
πσΝ κΝπλαε δεσΝ υθ λέα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυΝαλδγηέΝΝ33
βμΝΝβ1βμ
ε ηίλέκυΝβί1θ
Α
ό Απόφα
3ιη
Θ Ε Μ Α 1ιομΓθπηκ σ β βΝ πέΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝκλδκγΫ β βμΝ πθΝλ ηΪ πθ
‘’ΠλΪγδΝ– ΚαλΫζβ’’ΝεαδΝΝ‘’Κα κυθέ λα’’έ
 κΝ Λκυ λΪεδΝ εαδΝ βθΝ αέγκυ αΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ
(ΙΪ κθκμΝ ΤΝ γθέΝ θ δ Ϊ πμ)Ν άη λαΝ βθΝ β1β κυΝ ηβθσμΝ ε ηίλέκυ,Ν κυΝ Ϋ κυμΝ
βί1θ,Ν βηΫλαΝ βμΝ ί κηΪ κμΝ Ν Σ Ϊλ βΝ εαδΝ υλαΝ ίημγίΝ ηέηέ, υθάζγ Ν Ν αε δεάΝ
υθ λέα βΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν τ λαΝ απσΝ βθΝ υπΥΝ αλδγηέΝ βγγίβή1θ-12-2016
πλσ εζβ βΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ εέΝ Π ΣΡΟΤΝ Παθαΰδυ β,Ν βΝ κπκέαΝ θσηδηαΝ εαδΝ
ηπλσγ ηαΝ πδ σγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝΝέΝγκηβήβί1ίΝ
(Φέ έΚέΝ κιήι-6-βί1ί),Ν π λέΝ “ΝΫαμΝ λξδ ε κθδεάμΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΤΝ βμΝ
πκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμΝ - ΠλσΰλαηηαΝ ΚαζζδελΪ βμ”,Ν
Ν εαγΫθαθΝ βηκ δεσΝ
τηίκυζκ,Ν κυμΝπλκΫ λκυμΝυηίκυζέπθΝ πθΝ βηκ δευθΝΚκδθκ ά πθΝΛκυ λαεέκυΝ Π λαξυλαμ,Ν Ι γηέαμ,Ν ΰέΝ Θ κ υλπθ,Ν κθΝ Πλσ λκΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ ΣκπδεάμΝ
Κκδθσ β αμΝ Πδ έπθΝ εαδΝ κθΝ άηαλξκΝ εέΝ ΓΚΙΩΝΗΝ ζεέΝ Γ υλΰδκ,Ν κΝ κπκέκμΝ ά αθΝ
παλυθ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ υαβ ά δΝ εαδΝ θαΝ απκφα έ δΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ βη λά δαμΝ
δΪ αιβμέ
φκτΝ δαπδ υγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝθσηδηβΝαπαλ έα,Ν
κηΫθκυΝσ δΝ πέΝ υθσζκυΝ
έεκ δΝ π ΪΝ (βι)Ν η ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ίλΫγβεαθΝ παλσθ αΝ εαπΫθ Ν Ν Ν (1η),Ν κΝ εέΝ
Πλσ λκμΝεάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ υθ λέα βμέ
ΠΝ αΝ λΝ σΝ θΝ Ν Ν μμΝ 1έΠΫ λκυΝ Παθαΰδυ βμΝ - Πλσ λκμ,Ν βέ ζΪ βμΝ υΪΰΰ ζκμ,Ν
γέΓ πλΰέκυΝ γαθΪ δκμ,Ν ζέΘυηάμΝ Φέζδππκμ,Ν ηέΝδεκζΪκυΝ π άλδκμ,Ν θέΠαπαγαθα έκυΝ
γαθΪ δκμ,Ν ιέΠΫλλαμΝ π άλδκμ,Ν κέΡκυη ζδυ βμΝ Γ υλΰδκμ,Ν λέαε ζζαλέκυΝ
θα Ϊ δκμ,Ν1ίέπτλκυΝ Κπθήθκμ,Ν11έΛκΰκγΫ βμΝ Κπθήθκμ,Ν1βέΜκυαΪεβμΝ γαθΪ δκμ,Ν
1γέ σ ξκλβμΝΚπθήθκμ,Ν1ζέΚκφδθΪμΝΗζέαμ,Ν1ηέΝ βηαεσπκυζκμΝΧλά κμέ
 βθΝ παλκτ αΝ υθ λέα βΝ παλ υλέ ε κΝ κΝ Πλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ
έΚέΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθ,ΝΚπθ αθ άμΝ- εκυζδεαλέ βμΝ λδ έ βμέ
Ν πΝ σΝ θΝ Ν Ν μμΝ 1έΘυηάμΝ Μδξαάζ,Ν βέΚκλ αζάΝ π βλέα,Ν γέΠαθ ζΫκυΝ Κπθήθκμ,Ν
ζέΠλπ κπαππΪΝΜαλέα,Νηέ ΪηκυΝΓ υλΰδκμ,ΝθέΠλπ κθκ ΪλδκμΝ βηά λδκμ,Νιέ αλ ζΪμΝ
Παθαΰδυ βμ,ΝκέΓ πλΰέκυΝΧαλΪζαηπκμ,ΝλέΘ κ υλκυΝ ΰΰ ζδεά,Ν1ίέΠΫ λκυΝΘ σ πλκμ,Ν
11έΡΪ βμΝπυλέ πθ,Ν1βέΠατζκυΝΠατζκμ,ΝκδΝκπκέκδΝ θΝπλκ άζγαθ,ΝαθΝεαδΝεζάγβεαθΝ
θσηδηαέ
πσΝ βθΝ υθ λέα βΝ απκυ έαααθΝ κδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ έΚέΝ
Λκυ λαεέκυΝ – Π λαξυλαμΝ εαδΝ Ι γηέαμ,Ν
θ ΪθκυΝ ζΫθβΝ εαδΝ άηκυΝ ΚπθήθκμΝ
αθ έ κδξα,ΝΝεαγυμΝεδΝκΝΠλσ λκμΝ κυΝυηίκυζέκυΝ βμΝΣέΚέΝΠδ έπθ,ΝΓεέεαμΝΙπΪθθβμέ
ΠλδθΝ βΝ υαά β βΝ κυΝ παλσθ κμΝ γΫηα κμΝ πλκ άζγ Ν βΝ έ έΝ Πλπ κπαππΪΝ
Μαλέα,ΝβΝκπκέαΝπαλΫη δθ ΝηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ υθ λέα βμέ

υαβ κυηΫθκυΝ κυΝ 17κυ γΫηα κμΝ βμΝ βη λά δαμΝ δΪ αιβμ,Ν τ λαΝ εδΝ απσΝ βΝ
υαά β βΝ τκΝ(β)Ν ε Ϊε πθ,ΝΝκΝεέΝΠλσ λκμΝΫγ ΝυπσοβΝ πθΝη ζυθΝ κυΝυηα κμΝ αΝ
ιάμμ
1έΣκΝ υπ΄αλδγηέΝ βίζ1ιιήζθ1κίή1ι-10-βί1θΝ (αλέΝ πλπ έΝ άηκυΝ 1λγηθήβ1-10βί1θ)Ν ΫΰΰλαφκΝ βμΝ Γ θέΝ ήθ βμΝ θαπ υιδαεκτΝ Πλκΰή ηκτ,Ν Π λδίΪζζκθ κμΝ ΤΝ
Τπκ κηυθ,Ν ήθ βμΝ Σ ξθδευθΝ ΄ λΰπθΝ Π λέΝ Π ζκπκθθά κυ,Ν αθαφκλδεΪΝ η Ν βΝ
γ υλβ βΝφαεΫζπθΝκλδκγΫ β βμΝ πθΝλ ηΪ πθΝ‘’Κα κυθέ λα’’,Ν‘’ΠλΪγδ’’ΝεαδΝ‘’ΚαλΫζβ’’Ν
βμΝπσζ πμΝΛκυ λαεέκυ,Ν υθκ υση θκΝαπσΝ κυμΝ ξ δεκτμΝφαεΫζκυμέ
βέΣαΝυπ΄αλδγηέΝΝ 1κηι1λήβι-10-βί1θΝ(η Ν αλέΝ πλπ έΝ άηκυΝ ββββκήβ-12-2016)
εαδΝ185659/27-10-βί1θΝ(η ΝαλέΝπλπ έΝ άηκυΝββββθήβ-12-βί1θ)ΝΫΰΰλαφα βμΝ ήθ βμΝ
Π λδίΪζζκθ κμΝ ΤΝ ΧπλδεκτΝ ξ δα ηκτΝ Π ζκπκθθά κυ υθκ υση θαΝ απσΝ κυμΝ
φαεΫζκυμΝ κλδκγΫ β βμΝ πθΝ λ ηΪ πθΝ ‘’Κα κυθέ λα’’,Ν ‘’ΠλΪγδ’’Ν εαδΝ ‘’ΚαλΫζβ’’Ν βμΝ
πσζ πμΝ Λκυ λαεέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υθ ΪξγβεαθΝ κθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝ βί1ηΝ απσΝ βΝ
η ζ β δεάΝ αδλ έαΝ ‘’Τ ΡΟΝ ΚέΝ Λ Γ ΡΙ Ν – έΝ ΛΟΤΜΠΙ Ν ΤΝ Ι Ν έ έ’’,Ν Ν θκηέηπμΝ
ζ ΰηΫθκυμΝ εαδΝ γ πλβηΫθκυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κΝ άηκμΝ θαΝ ΰθπηκ κ ά δΝ ξ δεΪΝ
τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝζβηκήβί1ζέ
3.ΗΝυπ΄αλδγηέΝβββλγήίη-12-βί1θΝαθαεκέθπ βΝ βμΝ έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμΝ κυΝ
άηκυ,Ν η Ν κ ξ δεσΝ απκ δε δεσΝ αθΪλ β βμΝ πθΝ κπκΰλαφδευθ, η Ν βθΝ κπκέαΝ
ΰθπ κπκδ έ αδ,Ν εα σπδθΝ πθΝ πλκαθαφ λκηΫθπθ ΰΰλΪφπθ,Ν σ δΝ κδΝ θ δαφ λση θκδΝ
ηπκλκτθΝθαΝ θβη λπγκτθΝ πέΝ βμΝη ζΫ βμΝκλδκγΫ β βμΝ πθΝλ ηΪ πθΝ‘’Κα κυθέ λα’’,Ν
‘’ΠλΪγδ’’ΝεαδΝ‘’ΚαλΫζβ’’Ν βμΝπσζ πμΝΛκυ λαεέκυ,ΝΰδαΝ υξσθΝ θΫλΰ δΫμΝ κυμέ
ζέΣκΝαπσΝ1ζ-12-βί1θΝυπβλ δαεσΝ βη έπηαΝ βμΝ έΣέΤέΝΤΝΠκζ κ κηέαμΝη Ν κΝ
κπκέκΝαβ έ αδΝβΝγ δεάΝΰθπηκ σ β βΝ κυΝ βηκ δεκτΝυηίκυζέκυ πέΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ
κλδκγΫ β βμΝ πθΝαθπ ΫλπΝλ ηΪ πθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζβηκήβί1ζΝπ λέΝ
‘’ δα δεα έαμΝ κλδκγΫ β βμΝ εαδΝ λυγηέ δμΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ αΝ υ α κλΫηα αΝ – λυγηέ δμΝ
πκζ κ κηδεάμΝθκηκγ έαμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ’’έ
ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αφκτΝ Ϋζαί Ν υπσοβΝ κυΝ αΝ αθπ Ϋλπ,Ν η ΪΝ απσΝ
υαά β βΝεδΝαθ αζζαΰάΝαπσο πθΝη αιτΝ πθΝη ζυθΝ κυ
ΝπΝκΝφΝαΝ ΝέΝαΝ ΝδΝΝΝ- ΟΝηΝσΝφΝπΝθΝα
Γ ω ο ο ί
ά πέΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ κλδκγΫ β βμΝ πθΝ λ ηΪ πθΝΝ
‘’Κα κυθέ λα’’,Ν‘’ΠλΪγδ’’ΝεαδΝ‘’ΚαλΫζβ’’Ν βμΝπσζ πμΝΛκυ λαεέκυ, βμΝ έ έΝΛκυ λαεέκυΝ
– Π λαξυλαμΝ κυΝ άηκυΝ Λκυ λαεέκυΝ – Π λαξυλαμΝ – ΰέΝ Θ κ υλπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
ζΫΰξγβεαθΝεαδΝγ πλάγβεαθΝθκηέηπμ,Ν υθ ΪξγβεαθΝ Ν κθΝ ΝκΫηίλδκΝ κυΝβί1ηΝαπσΝ
βΝη ζ β δεάΝ αδλ έαΝ‘’Τ ΡΟΝΝΚέΝΛ Γ ΡΙ Ν– έΝΛΟΤΜΠΙ ΝΤΝΙ Ν έ έ’’,Ν τηφπθαΝ
η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝζβηκήβί1ζέ
ΗΝπαλκτ αΝαπσφα βΝπάλ Νατικθ αΝαλδγησΝΝΝ375/2016.
ΟΝΠλσ λκμ

(΄ πκθ αδΝυπκΰλαφΫμΝ)

ελδίΫμΝ θ έΰλαφκ
Λκυ λΪεδΝβγΝ ε ηίλέκυΝβί1θέ
ΟΝΠλσ λκμ
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