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ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 

Ο επικεφαλής της ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Νίκος Σταυρέλης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
παράταξης έδωσαν από κοινού σήμερα συνέντευξη για τα τετελεσμένα και τον προγραμματισμό 
δράσης της Δημοτικής Αρχής Νανόπουλου για τον ένα χρόνο που πέρασε. 
Επιγραμματικά ανέφεραν: 
 
►Δεν υπάρχει στρατηγική από το Δήμαρχο και τη νέα Δημοτική Αρχή. 

►Αναπορρόφητες οι πιστώσεις με αποτέλεσμα να αυξηθούν αδικαιολόγητα τα ταμειακά 
διαθέσιμα  από 28,3 εκατομ. σε 30,9 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. 

►Δεν υλοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό το τεχνικό πρόγραμμα (μόλις 9,6%) 

►Έργα δεν έγιναν στα περισσότερα χωριά του Δήμου 

►Δεν ανατέθηκαν με διαγωνισμούς μελέτες για να υλοποιηθούν έργα του χρόνου και τα επόμενα 
χρόνια. 

►Προέβη σε  Αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες  με την κοπή 200 αιωνόβιων ελαιοδένδρων 
κληροδοτήματος Σακελλαρίου στο Περιγιάλι με αποτέλεσμα το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει 
απόφαση και να καταδικάσει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. 

►Η Καθαριότητα , παρά την αρχική βελτίωση έπεσε σε χαμηλά επίπεδα πάλι 

►Η Δημοτική Αγορά στο ίδιο χάλι. Καμμία δραστηριότητα 

►Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αθικίων και Αγίου Γεωργίου ακόμα να υπογραφούν οι συμβάσεις με 
κίνδυνο να χαθούν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ 

►Δημοτικό Σχολείο Αρχαίας Κορίνθου ανατέθηκε στον δεύτερο μειοδότη με ζημιά για το Δήμο 
248.000 € και έχουν περάσει 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς ξεκινήσουν ακόμα οι 
οικοδομικές εργασίες 

►Ασφαλτοστρώσεις στους κατεστραμμένους δρόμους του κέντρου της πόλης πέρασαν 14 μήνες 
και μόλις τώρα αρχίζει δειλά δειλά να πραγματοποιούνται. 

►Δεν είδαμε απολύτως καμία ενέργεια ή δράση της Δημοτικής Αρχής για βασικά θέματα , όπως 
κατασκευή νέων έργων: 

1. Για νέο κλειστό Γυμναστήριο 
2. Μουσείο Μικρασιατών και Ποντίων στο Συνοικισμό 
3. Πνευματικά Κέντρα στον Άσσο και Λέχαιο 
4. Το Ξενία Αρχαίας Κορίνθου 
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5. Διαμόρφωση εισόδων πόλεως Κορίνθου 
6. Κατασκευή θεάτρου Εξαμιλίων 
7. Θέατρο στο λόφο Νικηταρά Χιλιομοδίου 
8. Αναπλάσεις στα παραλιακά μέτωπα όλου του Δήμου  
9. Τουριστικό αναψυκτήριο Κορίνθου στο Φλοίσβο 
10. Μαρίνα στο Κόρφο και τη Κόρινθο 

 
►Τα σχέδια πόλης σε όλο το Δήμο δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά, παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες της Αντιδημάρχου. 

►Κανένα έργο στο λιμάνι, παρά το γεγονός ότι είναι έτοιμες 4 μελέτες 

►Κρουαζιερόπλοιο ήλθε αλλά ήταν άδειο και δεν βλέπουμε στο μακρινό ορίζοντα τα 10 
εκατομμύρια του Νανόπουλου που μας έταξε το 2014. 

►Και στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης το έργο είναι ελάχιστο:  

►Το έργο του Νερού του Βιολογικού Καθαρισμού για άρδευση με ρυθμούς χελώνας.  

►Αποχετευτικά λυμάτων σε Κορινθιακό και Σαρωνικό κόλπο. Καμία εξέλιξη. 

►Διαδικτύωση Ύδρευσης  (Αγωγός Στυμφαλίας Αρχαίων Κλεωνών-Άσσου-Κορίνθου) Β΄ φάση 
7.200.000 €  για την υδροδότηση βασικά της δημοτικής ενότητας Άσσου Λεχαίου με νερό 
Στυμφαλίας. Ακόμα να δημοπρατηθεί. 

►Αντικατάσταση  δικτύων ύδρευσης Άσσου-Λεχαίου 660.000 €. Μεγάλη καθυστέρηση. 

►Πολιτιστικά και αθλητικά σε  υποβάθμιση , ενώ η Φιλαρμονική φθίνει καθημερινά.  

►Η λειτουργία του ΚΕΠΑΠ προβληματική. Η ανοχή  των μελών της παράταξής μας έληξε. 

►Κοινωνική πολιτική ελάχιστη. Ούτε μειώσεις τιμών στα πανάκριβα δημοτικά τέλη, όπως 
ζητήσαμε, ούτε διανομή τροφίμων σε απόρους σε ικανοποιητικό βαθμό εν μέσω κορονοϊού. 

►ΔΑΕΚ  υποβαθμισμένη, χωρίς εφαρμογή  του εργοληπτικού πτυχίου και χωρίς προσλήψεις 
εργατοτεχνιτών οικοδόμων ανέργων μέσω του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67, χωρίς κόστος για την ΔΑΕΚ.  
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