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ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 
 

Υποβάλαμε την πρότασή μας στη Δημοτική Αρχή  για τα νέα έργα του τεχνικού προγράμματος που 
θα συμπεριληφθούν το 2021 εν όψει κατάρτισης και ψήφισης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
► Τα έργα ανέρχονται σε 29, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 14.420.000 € 

και δεν υπολογίζεται να απορροφηθούν πιστώσεις πλέον των 3.030.000 € το 2021. 
 
► Έχουν συμπεριληφθεί όλα ανεξαιρέτως τα χωριά, έστω και με ένα έργο. 
 
Παράλληλα  εγκρίνουμε και όλα τα συνεχιζόμενα έργα , όπως ακριβώς θα προταθούν από την 
Τεχνική Υπηρεσία. 
Σημειώνουμε ότι  πέρσι  η πρότασή μας περιελάμβανε 31 έργα, εκ των οποίων μόνο δύο 
εντάχθηκαν (Λιθοδομές Αγιονορίου (ακόμα δεν έχει υπογραφεί σύμβαση βέβαια) και Ανοικτό 
Θέατρο Νικηταρά στο Χιλιομόδι (ακόμα δεν έχει δημοπρατηθεί). 
 
► Η φιλοσοφία μας βέβαια διαφέρει από αυτήν της Δημοτικής Αρχής. 
 
► Εμείς προτείνουμε  αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για όλα τα μεγάλα έργα , πράγμα το οποίο 

δεν συμβαίνει με τη Δημοτική Αρχή (ούτε ένας διαγωνισμός δεν έχει προκηρυχθεί  μέχρι 
σήμερα). 

 
Τα προτεινόμενα νέα έργα είναι με συνολικό προϋπολογισμό και σε παρένθεση η πίστωση που 
προβλέπεται να απορροφηθεί του έτους 2021, εφόσον βέβαια  υιοθετηθούν από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή: 
 
1. Κατασκευή Πολυκέντρου πολιτισμού Άσσου 800.000 (100.000) 

2. Διαπλάτυνση – ανακατασκευή γέφυρας χειμάρρου Ράχιανη στον Κάτω Άσσο 200.000 

(100.000) 

3. Δημιουργία χώρου στάθμευσης σε δημοτικό οικόπεδο στο Περιγιάλι κ αναπλάσεις Κ.Χ. 

100.000 (30.000) 

4. Κατασκευή δημοτικού κτιρίου-Πολιτιστικού Κέντρου Λεχαίου 1.300.000 (200.000) 

5. Ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός, ανάπλαση Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου 1.000.000 

(200.000) 

6. Κατασκευή δημοτικού κτιρίου πολιτισμού-Μουσείου Μικρασιατών στην  Ιωνία 1.000.000 

(100.000) 

7. Ανάπλαση παραλίας Καλάμια 500.000 (250.000) 

8. Ανάπλαση παραλίας Κανταρέ 500.000 (100.000) 
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9. Κατασκευή πλατείας στο Αγγελόκαστρο 100.000 (100.000) 

10. Αναπλάσεις παραλιακής πλατείας και προαύλειου δημοτικού σχολείου Κόρφου 200.000 

(100.000) 

11. Ολοκλήρωση αποχετευτικού ομβρίων στο Σοφικό 300.000 (70.000) 

12. Διανοίξεις διαπλάτυνση του δρόμου Σοφικού-Ρητού. Μισθώσεις μηχανημάτων 500.000 

(100.000) 

13. Κατασκευή δημοτικού κτιρίου-Πνευματικού Κέντρου στη κοινότητα Γαλατακίου 700.000 

(150.000) 

14. Ανάπλαση παραλίας Λυχναρίου και Σιδερώνα Κατακαλίου 200.000 (100.000) 

15. Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Αγίου Ιωάννη 350.000 (100.000) 

16. Επισκευή εγκαταστάσεων αποδυτηρίων γηπέδου Αθικίων  και αγορά χώρου για κατασκευή 

κλειστού γυμναστηρίου 100.000 (100.000) 

17. Διαμόρφωση ιδιόκτητου ακινήτου στο Αλαμάνο σε πολιτιστικό κέντρο και παιδική χαρά 

100.000 (60.000) 

18. Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Αγιονορίου  250.000 (100.000) 

19. Κατασκευή κτιρίου πολιτισμού στο Χιλιομόδι 1.000.000 (100.000) 

20. Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός στην είσοδο της Κλένιας 300.000 (100.000) 

21. Κατασκευή κτιρίου-αίθουσας εκδηλώσεων στον Άγιο Βασίλειο 200.000 (100.000) 

22. Διαπλάτυνση ασφαλτόστρωση δρόμου Σπαθοβουνίου-Βεληνιάτικων Άσσου 500.000 

(100.000) 

23. Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Σπαθοβουνίου (παλιά βρύση και πλατεία) 150.000 

(50.000) 

24. Ολοκλήρωση γηπέδων αθλοπαιδιών Ξυλοκέριζας 150.000 (100.000) 

25. Κατασκευή ανοικτού θεάτρου και ανακατασκευή δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος 

πρώην ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου 1.500.000 (150.000) 

26. Κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού Αρχαίας Κορίνθου 1.000.000 (100.000) 

27. Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης Αρχαίας Κορίνθου 20.000 (20.000) 

28. Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια 800.000 (50.000) 

29. Κατασκευή δημοτικού κτιρίου-πολύκεντρου στο Σολομό 600.000 (100.000) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 14.420.000 € (3.030.000 €) 

 

          ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ 
              ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ                                                                  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23/11/2020 
 


