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ΦΤΩΧΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 
 

-Φτωχό και άδικο θεωρούμε το νέο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων για το 2020 με νέα 
έργα μόλις 5.311.232 € και συνεχιζόμενα  15.951.350 €. 
Φτωχό γιατί  είναι λίγα τα νέα έργα και άδικο γιατί  οι μισές κοινότητες δεν έχουν ενταχθεί με 
κανένα συνεχιζόμενο ή νέο έργο (Κλένια, Κόρφος, Ξυλοκέριζα, Σολομός, Εξαμίλια, Λέχαιο, Άσσος, 
Άγιος Ιωάννης, Κουταλάς, Περιγιάλι).  
-Βέβαια αυτό το είδαμε και την προηγούμενη πενταετία από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή που 
αρκετά χωριά δεν χρηματοδοτήθηκαν και φυσικά δεν εκτελέστηκε κανένα έργο στο τόπο τους , 
όπως το Αγγελόκαστρο, το Αγιονόρι, το Σπαθοβούνι, το Αλαμάνο, ο Μαψός, το Ρητό, ο Κάτω 
Άσσος, ο Άσσος, η Αρχαία Κόρινθος, ο Σολομός και τα Εξαμίλια. 
-Κανένα κτιριακό έργο στο τομέα του Πολιτισμού δεν περιλαμβάνεται στο τεχνικό 
πρόγραμμα.Τους προτείναμε το Μουσείο Μικρασιατών και Προσφυγικών Κειμηλίων στο 
Συνοικισμό, το Πολιτιστικό Κέντρο στον Άσσο, Πνευματικό Κέντρο στο Λέχαιο, Πολιτιστικό Κέντρο 
στο Γαλατάκι, Πολύκεντρο πολιτισμού στο Χιλιομόδι, αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων στον Άγιο 
Βασίλειο, πολιτιστικό κέντρο στο Σολομό. 
-Κανένα έργο στο τομέα του Αθλητισμού, είτε κτιριακές εγκ/σεις αποδυτηρίων στα γήπεδα 
ποδοσφαίρου, είτε νέο κλειστό Γυμναστήριο στην Κόρινθο. 
 -Κανένα έργο αναπλάσεων των παραλιακών μετώπων στα Καλάμια, την Ποσειδωνία, τον Κάτω 
Άσσο, το Περιγιάλι, το Λέχαιο, τις Κεχριές, τα Λουτρά την Αλμυρή, τον Κόρφο. 
-Κανένα έργο Αγροτικής Οδοποιίας σε όλο το Δήμο και όλες τις κοινότητες. 
-Δεν προβλέπεται η ανακαίνιση , ο εκσυγχρονισμός, η ανάπλαση και ανάδειξη του κτιρίου της 
Δημοτικής Αγοράς όπως είχε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο το 2018. Μας βρίσκει αντίθετους 
η άποψη που εξέφρασε ο Δήμαρχος η Δημοτική Αρχή ότι εξετάζεται εναλλακτικά η στέγαση του 
Πανεπιστημίου. Τονίζουμε ότι ούτε είναι εφικτή η στέγαση σε αυτό το υπάρχον κτίριο, ούτε  
μπορεί νομικά να γίνει αυτό. Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος από το σχέδιο πόλης ως ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ και δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον εύκολα. 
-Δεν περιλαμβάνεται η οικονομική μελέτη σκοπιμότητας για το εργοστάσιο διαχείρισης 
απορριμμάτων που κατασκευάζεται στο Πεδίο Βολής. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Τι συμφέρει 
τελικά το Δήμο με δεδομένο ότι θα έχουμε : 
Α)Το σημερινό κόστος αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων με τα 12 δρομολόγια 
απορριμματοφόρων περισυλλογής των πράσινων και των μπλε κάδων 
Β)Επιπλέον κόστος από τη διαχείριση της μονάδας που κατασκευάζει ο Δήμος (15 εργαζόμενοι  με 
εξειδίκευση (χημικοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, οικονομολόγοι, εργατοτεχνίτες κλπ), ΔΕΗ, 
συντήρηση μονάδας κλπ) 
Γ)Επιπλέον κόστος από τη μονάδα ΣΔΙΤ της ΤΕΡΝΑ που πρόκειται να λειτουργήσει στη 
Παλαιόχουνη Μεγαλόπολης, όπου ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα σκουπίδια με 
ελάχιστη συγκεκριμένη ποσότητα, διαφορετικά θα υφίσταται ποινική ρήτρα).  
Ζητήσαμε να μην γίνει η παραλαβή και κυρίως η πληρωμή των μηχανημάτων του εργοστασίου 
1.500.000 € πριν ολοκληρωθεί το κτιριακό τμήμα του εργοστασίου και πριν εκπονηθεί η 
οικονομική μελέτη για να αποφασίσει σχετικά το Συμβούλιο αν είναι συμφέρον τελικά για το Δήμο 
ή ζημιά. Υπενθυμίζουμε την υπόθεση των υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων επί δημαρχίας 



 

2 

 

Θωμαϊδη που παρέλαβαν τα μηχανήματα 600.000 € για επαναλειτουργία των δημοτικών 
σφαγείων , με παρακαταθήκη στις αποθήκες του προμηθευτή στο Άργος το 2000, με 
καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου.  
-Μιλήσαμε για τα προβληματικά έργα που έχουν κολλήσει για διάφορα προβλήματα , όπως η 
επέκταση του κλειστού γυμναστηρίου που δεν έχει άδεια οικοδομής, τα νέα γήπεδα τέννις που 
υπάρχει αντιπαράθεση με τους παρόδιους ιδιοκτήτες για την οικοδομική άδεια, για την 
πεζοδρόμηση του Χιλιομοδίου που δεν υπάρχει κυκλοφοριακή μελάτη , όπως ανέφερε ο 
Δήμαρχος. Να παρθούν αποφάσεις για να μην έχουμε εγκλωβισμένες πιστώσεις εκατομμυρίων στο 
προϋπολογισμό με ανενεργά έργα. 
-Ευχηθήκαμε η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος το 2020 να είναι με πολύ μεγαλύτερα 
ποσοστά και πάντως  διπλάσιο από το 2019 που ανέρχεται σε 12,6% παρότι ήταν προεκλογική 
χρονιά. Ενημερωτικά αναφέρουμε  την απορροφητικότητα του προγράμματος τα τελευταία 
χρόνια: 
2014 Τεχνικό πρόγραμμα 17.712.000€ Πληρωμές 5.040.000€ ποσοστό 28,4% 
2015 Τεχνικό πρόγραμμα   9.802.000€ Πληρωμές 2.349.000€ ποσοστό 24% 
2016 Τεχνικό πρόγραμμα   8.829.000€ Πληρωμές    755.000€ ποσοστό   9% 
2017 Τεχνικό πρόγραμμα 12.489.000€ Πληρωμές    735.000€ ποσοστό   6% 
2018 Τεχνικό πρόγραμμα 11.200.000€ Πληρωμές 1.657.000€ ποσοστό 14,8% 
2019 Τεχνικό πρόγραμμα 21.741.000€ Πληρωμές 2.752.000€ ποσοστό 12,6% 
-Είμαστε η μόνη δημοτική παράταξη που κατέθεσε πλήρη και κοστολογημένη πρόταση με 31 έργα 
και στις 22 κοινότητες του Δήμου  συνολικού προϋπολογισμού 15.070.000 € και πίστωση για το 
2020 3.280.000 €. Από τις 27/11/2019. Η πρότασή μας συγκέντρωσε 9 ψήφους από δύο 
παρατάξεις και φυσικά δεν  εγκρίθηκε. 
-Εμείς λένε ΝΑΙ στα έργα εφόσον δεν έχουν  προβλήματα πάσης φύσεως, από όπου και να 
προέρχεται η πρόταση. Στα πλαίσια αυτά και αφού δεν υιοθετήθηκε η δική μας πρόταση , 
συναινέσαμε και ψηφίσαμε την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως εισήχθη, η οποία 
συγκέντρωσε και τη συντριπτική πλειοψηφία των συμβούλων (21 ψήφοι).   
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