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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΩΝ 20ΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Απελπιστικά ελάχιστο το έργο της νέας Δημοτικής Αρχής στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. 

Εξάλλου η αδικαιολόγητη αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων από 28.370.000 € που παρέλαβε στις 

31/8/2019 από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε 31.000.000 €  στις 31/3/2021 το αποδεικνύει. 

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ    Μηδέν 

ΚΟΡΦΟΣ      Μηδέν 

ΣΟΦΙΚΟ ► Αγροτική οδοποιία Σοφικού (Κιουρκάτι) 680.000 € (Δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί 34%). 

ΚΑΤΑΚΑΛΙ     Μηδέν 

ΓΑΛΑΤΑΚΙ  ► Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών και συνοδά έργα βελτίωσης κόμβων Γαλατακίου 

670.000 €  (δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 

75%), πλέον αντιπλημμυρικού έργου στην Αλμυρή από έκτακτες ανάγκες για τον Ιανό. 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ► Βελτίωση οδού Άγιος Ιωάννης-Αγγελόκαστρο (δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε  τον Μάϊο 2020) 

ΑΘΙΚΙΑ     Μηδέν 

ΑΛΑΜΑΝΟ     Μηδέν 

ΑΓΙΟΝΟΡΙ  ► Ασφαλτόστρωση οδού Αγιονόρι-Προσύμνη 210.000 € (ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική 

Αρχή και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2020) 

ΣΤΕΦΑΝΙ  ► Επισκευή συντήρηση Αστεροσκοπείου 515.000 € (Δημοπρατήθηκε από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί μόλις 30%) 

ΚΛΕΝΙΑ   Μηδέν 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Μηδέν 

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ   Μηδέν 

ΚΟΥΤΑΛΑΣ   Μηδέν 

ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ    ► Ασφαλτόστρωση δρόμου Σπαθοβούνι-Καλέντζι (2020) 

ΜΑΨΟΣ   Μηδέν 

ΑΣΣΟΣ   ► Ανάπλαση δημοτικού καταστήματος και περιβάλλοντος χώρου Άσσου 82.000€ (ξεκίνησε η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε  τον Φεβρουάριο 2020 

► Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 50%) 

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ   Μηδέν 
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ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ   Μηδέν 

ΛΕΧΑΙΟ   ► Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε από την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 50%) 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ   ► Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας (σταμπωτά) 150.000 € (ξεκίνησε από την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2020) 

ΕΞΑΜΙΛΙΑ      ► Ασφαλτοστρώσεις  

► Αγωγός νερού άρδευσης από το βιολογικό καθαρισμό (Ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή 

και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70%) 

ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ   Μηδέν 

ΣΟΛΟΜΟΣ   Μηδέν 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ   ► Κατασκευή Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου στην Αγία Άννα . Έργο που ξεκίνησε η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 2018 και ολοκληρώθηκε το 2020 

► Ανάπλαση πλατείας Παναγή Τσαλδάρη (Ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και 

παραδόθηκε με ελλείψεις σε χρήση μόνον η πλατεία τον Μάρτιο 2021) 

► Διαμόρφωση κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού 234.000 € (Ξεκίνησε 

από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί μόνο το ένα κτίριο που 

στεγάζει την αυτεπιστασία). 

► Ασφαλτοστρώσεις στο Κέντρο της πόλης και την Μπαθαρίστρα (Ξεκίνησε από την προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί  65%) 

Όλα τα ανωτέρω έργα είτε δημοπρατήθηκαν, είτε συμβασιοποιήθηκαν, είτε άρχισε η εκτέλεσή τους από 

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Τα έργα  που  συμβασιοποίησε η Δημοτική Αρχή Νανόπουλου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει ξεκινήσει 

η εκτέλεση εργασιών σε κανένα απολύτως, είναι:  

1) Οδοποιία Κορίνθου 17/12/20 603.787 € 

2) Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου 7/5/20 1.406.945 €  

3) Οδοποιία Σολυγείας 30/6/20  331.080 € 

4) Αναπλάσεις Κ.Χ. επέκτασης σχεδίου πόλης Κορίνθου 16/2/21 357.795 € 

5) Συντήρηση σχολικών κτιρίων 22/2/21 250.036 €  

 

                        ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 

                             ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

                ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                                 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19/04/2021 


