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ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ 

 
► Άμεση απόδοση της χρήσης της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) στους Κορίνθιους. 
 
► Άμεση απόδοση στους όμορους-όμηρους καταστηματάρχες της Ερμού-Κύπρου-Αδειμάντου. 
 
Λευτεριά της κεντρικής πλατείας μετά από σχεδόν 3 χρόνια για τη καλή λειτουργία της πόλης. 
 
Πήγαν περίπατο οι δηλώσεις για εγκαίνια το Μάρτιο 2020, τον Ιούνιο, το Σεπτέμβριο και τέλος τα 
Χριστούγεννα. 
 
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 16/12/2020 είχαμε συμφωνήσει στο κλείσιμο της 
εργολαβίας λόγω αδυναμίας του εργολάβου, χωρίς ο Δήμος να καταβάλει επιπλέον ποσά από τυχόν 
ποινικές ρήτρες ή οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα είχα ζητήσει για την έγκριση του μειωτικού 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου (ΑΠΕ): 
 
α) Να γίνει ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ αποδεκτός από τον εργολάβο 
β) Να εισηγηθεί θετικά η  Τεχνική Υπηρεσία 
γ) Να διασφαλιστεί από ειδικό νομικό με σχετική γνωμάτευση 
 
Το πρώτο έγινε.  
Το δεύτερο έγινε (παρόλο που υπάρχει ένα έγγραφο με εμπιστευτικό πρωτόκολλο) χωρίς να έχω 
γνώση του περιεχομένου του, καθώς επίσης και θετική απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων 
Έργων.  
Για το τρίτο ο Δήμαρχος μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει θετική γνωμάτευση του δικηγόρου κ. 
Γαλενιανού (δεν μας προσκομίστηκε παρότι την ζητήσαμε). 
Κατά συνέπεια θα συμφωνούσα να σταματήσει το έργο στη φάση της πλατείας και μόνο, στην 
Οικονομική Επιτροπή προχθές που απουσίαζα λόγω του εμβολιασμού την ίδια ώρα (και γι΄ αυτό 
ακόμα αναρωτήθηκαν κάποιοι πρώην).   
Το συμβατικό ποσό με το ΦΠΑ είναι 1.528.000 € 
Το προτεινόμενο ποσό με τον ΑΠΕ είναι 1.117.000 € 
Διαφορά 411.000€. Ποσοστό υλοποίησης 73%. 
 
Οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν ότι : 
 
► Δεν θα κατασκευαστεί το τουριστικό περίπτερο της πλατείας. 

► Δεν θα κατασκευαστούν οι πεζόδρομοι Ερμού (από Δημαρχείο μέχρι Δαμασκηνού), Κύπρου (από 

Ερμού μέχρι Εθν. Αντίστασης) και Εθνικής Αντίστασης (από Κύπρου μέχρι Κολιάτσου) 
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► Δεν θα τοποθετηθούν 7 μεταλλικές πέργκολες 

► Δεν θα τοποθετηθούν 16 ανεστραμμένες ομπρέλες 

► Δεν θα τοποθετηθούν παγκάκια (δεν προβλεπόντουσαν στη μελέτη, παρά μόνο τσιμεντένια!!!) 

► Δεν έγινε επαύξηση πρασίνου (όπως αντιθέτως δήλωσε ο Δήμαρχος) ούτε ένα τετραγωνικό 

► Δεν έγινε φύτευση πρασίνου  επί των πεζοδρομίων Ερμού, Κύπρου και Εθν. Αντίστασης διότι δεν 

κατασκευάστηκαν οι πεζόδρομοι 

► Δεν  μετακινήθηκαν οι δύο υποσταθμοί της ΔΕΗ στην Κύπρου και την Αδειμάντου διότι η ΔΕΗ 

ζητούσε επιπλέον 80.000 € 

► Τοποθετήθηκε μικρή και ανεπαρκής παιδική χαρά εκτός μελέτης (άγνωστο πως πληρώθηκε και αν 

πληρώθηκε) 

► Ο φωτισμός δεν είναι ο ενδεδειγμένος (ούτε επαρκής ούτε καλαίσθητα τα φωτιστικά της μελέτης) 

► Το συντριβάνι είναι προβληματικό με τα νερά να φεύγουν εντός πλατείας και να διαχέονται στην 

Εθν. Αντίστασης 

 
Αυτά προς ενημέρωση των δημοτών μας. 
 
Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον είναι στη βούληση της Δημοτικής Αρχής αν θα συντάξει νέα μελέτη, αν θα 
δημοπρατήσει το ίδιο έργο (το εναπομείναν), αν θα προσθέσει ή θα αφαιρέσει, αν θα γίνει 
συνάρτηση με το OPEN MALL ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει 
εντός του 2021.  
 
Πέραν αυτών θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη και άστοχη η τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής να 
μην εισάγει στο Δημοτικό Συμβούλιο το αίτημα 90 κατοίκων της πόλης για συζήτηση του θέματος 
της πλατείας μετά του Μνημείου του Αποστόλου Παύλου. 
Είναι υποχρέωση  εκ του νόμου 3463/06 η εισαγωγή του στην ημερήσια διάταξη, άσχετα αν θα γίνει 
ενημέρωση ή συζήτηση ή λήψης οποιασδήποτε απόφασης. Κάθε άλλη ενέργεια αποτελεί πειθαρχική 
παράβαση. 
 
► Εμείς είμαστε απόλυτα σύμφωνοι όλα να συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άπλετο φως. 
 
Έχουμε ξεκάθαρη θέση και δεν αλλάζουμε και για την κατασκευή της πλατείας και για τον 
Απόστολο Παύλο και για την μετονομασία της. 
 
Τέλος για άλλη μία φορά θα δηλώσουμε ότι δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν και τους 
παρελθοντολόγους. Ούτε ζημιώσαμε με  500.000 € το Δήμο, όπως είχαν προτείνει, ούτε σήμερα 
ζημιώσαμε με 250.000 € για την Αρχαία, ούτε θα το πράξουμε  στο μέλλον. 
Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 
 
Ας είναι λίγο προσεκτικοί. Πιθανόν να τους ωφελήσει. 
 
 

                ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 
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