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Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και πριν τα θέματα ημερήσια διάταξης αναπτύξαμε τα εξής θέματα: 

1.Ποιά η τύχη των δικαστικών προσφυγών του Δήμου το 2012 για το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών 
στο στρατόπεδο του 6ου Συντάγματος. 
Η απάντηση του Δημάρχου είναι ότι ο Δήμος , όπως τον ενημέρωσε η Υπηρεσία, δεν προκύπτει να 
έχει ασκήσει δικαστικά μέσα. Η ανταπάντηση του πρώην Δημάρχου ήταν ότι ο Δήμος 'έχασε τα 
ασφαλιστικά μέτρα και η αγωγή δεν προχώρησε. 

2. Είναι ανάγκη η καταγραφή και η εκποίηση του άχρηστου εξοπλισμού του Δήμου (αυτοκίνητα, 
μηχανήματα, κάδοι κλπ) για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την είσπραξη χρηματικών ποσών 
υπέρ του Δήμου. 
Η απάντηση του Δημάρχου είναι ότι ήδη δόθηκε εντολή στις Υπηρεσίες να λυθεί αυτό το χρόνιο 
πρόβλημα. 

3. Η κατασκευή του πολυδύναμου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στην περιοχή της Αγίας Άννας είχε 
σταματήσει από 10 Απριλίου με ευθύνη του εργολάβου. Σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ο Δήμος. 
Η απάντηση του Αντιδημάρχου είναι ότι μετά την ερώτηση που υπέβαλα ο εργολάβος ήδη 
επανεκκίνησε τις εργασίες με το κτίσιμο των τούβλων. 

4.Στην περιοχή της Αγίας Άννας καμία παιδική χαρά δεν κατασκευάστηκε 13 χρόνια τώρα. Επίσης 
στην περιοχή του Συνοικισμού με πάνω από 10.000 κατοίκους η μοναδική μικρή παιδική χαρά στην 
κεντρική πλατεία δεν επαρκεί για τις ανάγκες των μικρών παιδιών. Σε ποιές ενέργειες θα προβεί η 
Δημοτική Αρχή για την εγκατάσταση νέων παιδικών χαρών στην Αγία Άννα και το Συνοικισμό. 
Η απάντηση του Αντιδημάρχου είναι ότι στις υπάρχουσες δύο εργολαβίες πράγματι δεν προβλέπεται, 
αλλά είναι στις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής πολύ σύντομα να κατασκευαστεί πρώτα στην Αγία 
Άννα και στη συνέχεια στο Συνοικισμό, πέραν της υπάρχουσας μικρής παιδικής χαράς στη πλατεία Στ. 
Ηλιόπουλου. 

5.Τέλος έθεσα το θέμα να ληφθεί απόφαση προ ημερήσιας διάταξης για την επιχορήγηση των 
ποδοσφαιρικών σωματείων μέσα στη τρέχουσα χρονιά, υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου 510/2018, η οποία δεν υλοποιήθηκε πέρσι με αποκλειστική ευθύνη της απελθούσης 
Δημοτικής Αρχής, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία στα σωματεία να δηλώσουν 
συμμετοχή στα πρωταθλήματα. Ήδη 10 σωματεία τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποσυρθεί από την 
αγωνιστική δράση. Δεν αρκεί να κατασκευάζεις γήπεδα, τα οποία βέβαια είναι σε κακό χάλι 
(Εξαμίλια, Αρχαία, Σολομός, Ξυλοκέριζα) αλλά χρειάζεται και οικονομική ενίσχυση για βοήθεια στα 
λειτουργικά έξοδα. 
Η απάντηση του Δημάρχου ήταν να μην επιμείνω να τεθεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 
δεδομένου ότι θα το φέρει θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, αφού συμβουλευτεί την Οικ. Υπηρεσία 
για ύπαρξη χρημάτων στο σχετικό κωδικό. 
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