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ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας ο γιατρός 

Τάσος Γκιολής

■ σελ. 13

Με υψηλές προσδοκίες 
ξεκινά και φέτος ο "Ακάμας" 

του Αργ. Κωνσταντίνου

Πλούσιο ρεπορτάζ από τις ορκωμοσίες, τις αρχαιρεσίες και τους ορισμούς αντιδημάρχων στους δήμους

Ανέλαβαν και επίσημα 
την 1η Σεπτέμβρη οι νέες 
δημοτικές και περιφερειακές 
αρχές. Ποιοι ανέλαβαν τα 
προεδρεία των Δημοτικών 
Συμβουλίων, των Νομικών 
Προσώπων και ποιοι 
ορίστηκαν αντιδήμαρχοι για 
τη νέα θητεία.

■ σελ. 3
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902

Τροπολογία στην τροπολογία
Πριν Αλέκτωρ λαλήσει τρεις, νέες αλλαγές στο νόμο για τη διακυβέρνηση των δήμων καθώς μερικές  

από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από την κυβέρνηση κρίθηκαν αντισυνταγματικές

Μέσα σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υπο-
δομών & Μεταφορών, κατατέθηκαν αρκετές τρο-
πολογίες για την Αυτοδιοίκηση, χωρίς βέβαια να 
έχουν τεθεί σε διαβούλευση. Την  Παρασκευή 30/8 
ψηφίστηκαν με τη διαδικασία εξπρές του κατεπείγο-
ντος ώστε να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ το Σάββατο 31 
Αυγούστου και να ενεργοποιηθούν πριν την επίσημη 
εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών την Κυρια-
κή 1η Σεπτεμβρίου.

 
Οι σημαντικότερες αλλαγές συνοψίζονται στα εξής: 

1. ΚΑΤΑΡΓΕΊΤΑΊ η τροπολογία που ψηφίστηκε στις 
αρχές Αυγούστου και όριζε ότι: «Αντιδήμαρχος που 
ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράτα-
ξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.». 
Η διάταξη ερχόταν σε αντίθεση με το εδάφιο που 

αναφέρει ότι: «Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος». 
Αντίστοιχα για τις Περιφέρειες ισχύει η έκπτωση μόνο 
στην περίπτωση του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη. 
Δηλαδή ορίζεται πως «Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε 
από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το 
αξίωμα αυτό».

 
2. ΚΑΤΑΡΓΕΊΤΑΊ η παράγραφος που αναφέρει ότι: 

«Το μέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε 
από την Παράταξή του δεν μπορεί να εξακολουθή-
σει να είναι μέλος του Προεδρείου, όπου εκλέχτηκε 
ως μέλος της Παράταξης από την οποία ανεξαρτη-
τοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η 
επανένταξή του στην Παράταξη από την οποία ανε-
ξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει 
δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για Παρα-
τάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα 
μέλη, προκειμένου για Παρατάξεις με λιγότερα από 
3 μέλη.»
Η διάταξη δημιουργούσε σύγχυση στην ταυτόχρο-

νη συνύπαρξή της με την παρ.6 του ίδιου άρθρου, η 
οποία  ορίζει ότι: «Το μέλος του Δημοτικού Συμβου-

λίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την 
Παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη Παρά-
ταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος 
του Προεδρείου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος 
της Παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή 
διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του 
στην Παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή 
διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των 
μελών, προκειμένου για Παρατάξεις που έχουν τουλά-
χιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για 
Παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.»

 
3. ΑΝΤΊΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ η παράγραφος που ανέ-

φερε ότι «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ.γ΄ 
της περ.4 του αρ.9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια 
σύγκληση του Συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επό-
μενη Κυριακή από την εγκατάσταση των Δημοτικών 
Αρχών», διότι δημιουργούσε σύγχυση και πρόβλη-
μα νομιμότητας ενδεχομένως για τις συγκλήσεις 
συμβουλίων που είχαν προγραμματιστεί την 1η 
Σεπτεμβρίου. Η νέα παράγραφος αναφέρει: «Κατά 
την πρώτη εφαρμογή της περ.γ΄ της παρ.4 του αρ.9, 

η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του Συμ-
βουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυ-
ριακή από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών. 
Συγκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων για την εκλογή 
Προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων 
που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θε-
ωρούνται νόμιμες». Αντίστοιχη αλλαγή έγινε και 
για τις Περιφέρειες, δηλαδή για τη σύγκληση των 
Περιφερειακών Συμβουλίων για την εκλογή Προ-
εδρείων κλπ.
 

4. ΕΊΣΑΓΕΤΑΊ ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προ-
έδρου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, στις 
περιπτώσεις που υπήρξε ισοψηφία. Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας πρόεδρος ορίζεται αυτός που είναι 
γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης 
στο Πρωτοδικείο. 

 5. ΤΡΟΠΟΠΟΊΕΊΤΑΊ το Π.Δ/γμα 75/2011 περί ΠΕΔ 
και ΚΕΔΕ, ώστε να μην προβλέπεται πως στην 
πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μαζί με την εκλογή Προεδρείου, Οικονομικής Επι-
τροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γίνεται και 
η εκλογή των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση 
της ΠΕΔ.  Η αλλαγή είναι αναγκαία καθώς επίκει-
ται άμεσα η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού 
πλαισίου, με νέο Π.Δ/γμα. Αντίστοιχη αλλαγή γίνε-
ται και για τις Περιφέρειες, στο Π. Δ/γμα 74/2011 
περί ΕΝΠΕ.
  

6. ΑΝΤΊΚΑΘΊΣΤΑΝΤΑΊ ξανά οι διατάξεις για τις Δι-
οικήσεις των ΔΕΥΑ (οι οποίες είχαν αλλάξει με τις 
τροπολογίες του Αυγούστου).

7. ΟΡΊΖΕΤΑΊ ότι «για τη νόμιμη υπόσταση των διοι-
κητικών πράξεων ορισμού του Προέδρου και Αντι-
προέδρου των Ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ των Δήμων 
αρκεί η ανάρτησή τους στη Διαύγεια. Αίρεται έτσι 
η ανακύψασα από πράξεις του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου διχογνωμία σχετικά με τη δημοσίευσή τους».

Πολιτική

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟΝ 
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Να γίνουν 
αορίστου χρόνου 
οι εργαζόμενοι της 
κοινωφελούς

Σε υλοποίηση σχετικής 
απόφασης του περιφερειακού 
συμβουλίου Πελοποννήσου 
που ελήφθη τον Αύγου-
στο, ο πρόεδρός του Ηλίας 
Στρατηγάκος απέστειλε στον 
πρωθυπουργό, στους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης και στα 
πολιτικά κόμματα ομόφωνη 
απόφαση – ψήφισμα, που 
αφορά στη δυνατότητα μετα-
τροπής των συμβάσεων του 
προγράμματος κοινωφελούς 
χαρακτήρα του ΟΑΕΔ «Προώ-
θηση της απασχόλησης μέσω 
προγραμμάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα σε δήμους και πε-
ριφέρειες έτους 2014 – 2020 
πλήρους απασχόλησης (Α’ 
κύκλος – δημόσια πρόσκληση 
Νο 8/2018)», σε αορίστου 
χρόνου.

Στο ψήφισμα του ΠΕΣΥ τονίζε-
ται το δίκαιο του αιτήματος και 
το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι 
αυτοί καλύπτουν πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες σε τακτικό 
προσωπικό σε περιφερειακές 
υπηρεσίες οι οποίες αντι-
μετωπίζουν επείγον ζήτημα 
σοβαρής υποστελέχωσης.

πρόταση
Ο Τάσος Γκιολής είναι ο νέος 

Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγ. Νίκα

Σ ε συνέντευξη Τύπου στις 28 Αυγούστου, στην Τρίπο-
λη ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώ-

της Νίκας έκανε γνωστά τα ονόματα των νέων χωρικών 
αντιπεριφερειαρχών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις 
του κ. Νίκα, μοναδικό κριτήριο επιλογής ήταν 
το γεγονός ότι όλοι οι ορισθέντες αντιπεριφε-
ρειάρχες πρώτευσαν σε σταυρούς στην οικεία 
περιφερειακή ενότητα. 

Έτσι λοιπόν χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας ορίστηκε ο Τάσος Γκιολής, ο γνωστός 
Ξυλοκαστρίτης γιατρός. Ο κ. Γκιολής με την 
ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του 
έκανε τις παρακάτω δηλώσεις: 

«Μεγάλη χαρά και τιμή η επιλογή μου από 
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα ως 
χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας.Υπόσχομαι να τιμώ 
καθημερινά την αγάπη και την στήριξη των Κορινθίων.Με-
λετάμε και σχεδιάζουμε έργα για να βάλουμε την Κορινθία 
στο επίκεντρο και την Πελοπόννησο πρωταγωνίστρια!!!»

Ποιος είναι ο νέος Αντιπεριφερειάρχης
O Αναστάσιος Γκιολής γεννήθηκε στις 28/05/1976.
Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο Ξυλόκαστρου και τε-

λείωσε τις Ιατρικές Σπουδές το 2000. Από το 2003 είναι Ια-
τρός του Νοσοκομείου Κορίνθου έως σήμερα.

Είναι κάτοχος 2 μάστερ με θέμα: 1)Καρδιολογική-Μο-

νάδες Εντατικής θεραπείας στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 2)Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ΕΣΔΥ. Παρακολούθησε το 

Ετήσιο Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομει-
ακής Ιατρικής του ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΏΝ.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος 
Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Έχει συγγράψει 10 ιατρικές 
εργασίες σε Ιατρικά Διεθνή Περιοδικά και δε-
κάδες εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια, ενώ έχει 
συμμετάσχει ως Ιατρός σε μεγάλο αριθμό επι-
στημονικών συνεδρίων. 

Είναι Εθελοντής Ιατρός στο «Χαμόγελο των 
Παιδιών.»

Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης το 2014 στο Δήμο Ξυ-
λόκαστρου-Ευρωστίνης και για δύο χρόνια Πρόεδρος του 
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου 
Κορίνθου.

Αναπληρωτής Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Πελοποννήσου.

Μέλος της Επιτροπής Υγείας στη Κ.Ε.Δ.Ε-Κεντρική Ένω-
ση Δήμων Ελλάδος.

Ενεργό Μέλος της Νέας Δημοκρατίας από διάφορες Θέ-
σεις Ευθύνης (Πρόεδρος Δημ.Τ.Ο ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣ-
ΤΙΝΗΣ και Γενικός Γραμματέας και στη ΝΟ.Δ.Ε Κορινθίας)

Μέλος της Επιτροπής Υγείας της Νέας Δημοκρατίας.

n
Ο κ. Γκιολής 

ανέλαβε επισήμως 
καθήκοντα την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019 
και η θητεία του θα 

είναι για ένα (1) 
χρόνο.
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Ορκωμοσία του Νέου Περιφερειακού συμβουλίου

Συγκίνηση και ένταση με τον όρκο

Το μεσημέρι της Κυριακής 25 Αυγούστου 
2019, στο Αποστολοπούλειο Πνευματι-
κό Κέντρο Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε η 
ορκωμοσία του νέου Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου και του νέου Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Προηγήθηκε Αγιασμός από 
το Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας 
Αλέξανδρο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία 
πολλών Μητροπολιτών της Πελοποννήσου, 
των Υφυπουργών Εσωτερικών Θεόδωρου 
Λιβάνιου και Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, 
Βουλευτών, Δημάρχων, Δημοτικών Συμ-
βούλων και Προέδρων Κοινοτήτων, καθώς 
και εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και 
εκατοντάδων πολιτών από όλη  την Πελο-
πόννησο. 

Από την Κορινθία παρών στην ορκωμοσία 
ήταν ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κορινθίων κ. 
Βασίλης Νανόπουλος και ο Επίσκοπος Κεγ-

χρεών Αγάπιος Δρίτσας ο οποίος εκπροσώ-
πησε τη Μητρόπολη Κορίνθου.

Ένταση από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια 

του πολιτικού όρκου για τα μέλη του Περι-
φερειακού Συμβουλίου, από τον εκπρόσω-
πο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. ο οποίος επεδίωξε να 
ορκιστεί με δικό του όρκο, όπως, έπραξαν 
εξάλλου όλα τα μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και στις 
ορκωμοσίες δημοτικών συμβουλίων.

Ο εκπρόσωπος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, καθυβρι-
ζόμενος από τους παρευρισκομένους, ορ-
κίστηκε στις δεσμεύσεις του κόμματός του, 
στο συμφέρον των πολλών, στην καταπολέ-
μηση των συμφερόντων και του κεφαλαίου. 
Όπως είπε στο τέλος, οι ύβρεις είναι τιμή του.

Με τη σειρά του ο νέος Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου κ. Νίκας δήλωσε πως «Η 
ανοχή είναι στοιχείο της δημοκρατίας μας», 
αναφερόμενος στο περιστατικό.

Π. Νίκας: «Θα αγωνιστούμε για να 
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας»

Στην ομιλία του ο νέος περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου τόνισε μεταξύ άλλων την πρόθεση του 
για συνεργασία στην πράξη με τις άλλες παρατάξεις 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την Κυβέρνηση, 
όλους τους Βουλευτές της Περιφέρειάς μας, τους 
Δημάρχους, τους εκπροσώπους των Φορέων, τις 
άλλες Περιφέρειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
την Εκκλησία μας. Συνεργασία στη βάση της ισοτι-
μίας, χωρίς καμία υστεροβουλία.

Υποστήριξε ότι κρίσιμο ζήτημα για το έργο και 
την πορεία της νέας περιφερειακής αρχής θα είναι 
η διαχείριση των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα και τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Υποσχέθηκε ότι φέτος θα είναι το τελευταίο κα-
λοκαίρι, όπου η Περιφέρειά ήταν ένας απέραντος 
σκουπιδότοπος.

Ενώ κλείνοντας σημείωσε πώς: 
«Αναγνωρίζουμε όσα έγιναν και δεν έχουμε κα-

μία διάθεση να μηδενίσουμε το έργο κανενός.
Επιδιώκουμε τη συνεργασία παντού και με 

όλους και κυρίως με τις άλλες αυτοδιοικητικές πα-
ρατάξεις στα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας.

Πορευόμαστε με διαφάνεια, αλληλοσεβασμό, 
δικαιοσύνη και ιδιαίτερη φροντίδα για τις εγκατα-
λελειμμένες περιοχές μας και τους ανθρώπους της 
ανάγκης».
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5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Σικυωνίων

Ο δικηγόρος Νίκος Σκαρμούτσος είναι ο νέος πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

Mε 21 θετικές ψήφους και 5 λευκές ο Νίκος Σκαρ-
μούτσος εκλέχθηκε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου Σικυωνίων για την ερχόμενη διετία. 

Ο νέος πρόεδρος με ανάρτησή του στον προσωπι-
κό του λογαριασμό στο Facebook ευχαριστεί για την 
εκλογή του και γράφει αναλυτικά: «Σήμερα κατά την 
ειδική συνεδρίαση εκλογής Προεδρείου του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, εξελέγην Πρόεδρος Δ.Σ. 
από την πλειοψηφία των συναδέλφων Δημοτικών Συμ-
βούλων. Ευχαριστώ από καρδιάς, τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που εξέφρασαν με την 
ψήφο τους στο πρόσωπό μου. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον 
Δήμαρχο για την άκρως τιμητική πρότασή του, να αναλά-
βω τα χρέη και καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ.

Ως πρόεδρος θα προσπαθήσω να είμαι εγγυητής της 
απόλυτα δημοκρατικής λειτουργίας του Δ.Σ, με αίσθημα 
αυξημένης ευθύνης, με πνεύμα συναίνεσης και συνεργα-

σίας πρός όλους του Δημοτικούς Συμβούλους, ανεξάρτη-
τα της δημοτικής παράταξης από την οποία προέρχονται.

Ο χώρος του Δ.Σ είναι χώρος ελεύθερης ανταλλαγής 
σκέψεων και απόψεων, εποικοδομητικών διαλόγων, ση-
μαντικών πολιτικών αποφάσεων και ουσιαστικών πολιτι-
κών (και όχι προσωπικών) διαφωνιών. 

Είμαι σίγουρος ότι το Δ.Σ δεν θα μετατραπεί σε χώρο 
στείρων και ανώφελων αντιπαραθέσεων που θα είναι 
αντίθετες προς το συμφέρον του Δήμου μας.

Ευελπιστώ, στην θετική ανταπόκριση των συναδέλφων-
Δημοτικών Συμβούλων για μια δημιουργική συνεργασία.  
Εύχομαι καλή θητεία και επιτυχημένη πορεία στα μέλη του 
νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων».

O Νίκος Σκαρμούτσος είναι 40 ετών, μεγάλωσε και 
ζει μόνιμα στο Κιάτο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχο-
λής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ασκεί 
μαχόμενη δικηγορία κια διατηρεί γραφείο στο Κιάτο.

Γονείς του είναι ο Ευ-
άγγελος Σκαρμού-
τσος συνταξιού-
χος Γεωπόνος 
του γραφείου 
Γεωργικής Ανά-
πτυξης Κιάτου 
και η Σταυρού-
λα Σκαρμού-
τσου-Τασούλα 
συνταξιούχος 
εκπαιδευτικός  πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλί-
ου Σικυωνίων και πρώην πρόεδρος Δ.Ε.Α.Π.Α.Σ.

Από το 2014 συμμετέχει ως εκλεγμένο μέλος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και στην 
προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν Αντιπροέδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΝΙΚΟΣ  
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Πύρρειος» η εκλογή 
του στη θέση του 
αντιπροέδρου
Με μόλις 6 θετικές ψήφους, 19 
λευκά και ένα άκυρο εκλέχθηκε στη 
θέση του αντιπροέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου ο Νίκος Ζαχαρό-
πουλος. Ο παλαιός αυτοδιοικητικός 
σε αντίθεση με τους υπολοίπους 
του προεδρείου εκλέχθηκε μόνο 
με τις ψήφους του συνδυασμού του 
(5) συν μία ακόμη. Αντίθετα τόσο 
ο πρόεδρος Νίκος Σκαρμούτσος, 
όσο και ο γραμματέας Δημήτρης 
Μαστοράκης εκλέχθηκαν με ψήφους 
που υπογράμμιζαν την καθολική 
αποδοχή τους από το σώμα. Ο Νίκος 
Ζαχαρόπουλος πάντως αντιπαρήλθε 
του θέματος σε ανάρτησή του στον 
προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook τονίζει: 
«Έγινε την Κυριακή 01/09 στο Δημο-
τικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων 
η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου 
και Γραμματέα του Δ.Σ. του Δήμου 
Σικυωνίων. Να ευχαριστήσω δημόσια 
τον επικεφαλής του Συνδυασμού μας 
«συνΔΗΜΟΤΕΣ» Μάρκο Λέγγα και 
τους Δημοτικούς Συμβούλους που 
με τίμησαν με τη ψήφο τους και με 
επέλεξαν Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
-´Εχοντας απόλυτο αίσθημα ευθύνης 
απέναντι σε όλους τους πολίτες του 
Δήμου Σικυωνίων, υπόσχομαι πως θα 
κάνω ό,τι είναι δυνατόν, ώστε ο τόπος 
μας, ο ιστορικός Δήμος Σικυωνίων, 
να ξεφύγει από την απαξίωση και την 
παρακμή και να καταστεί πρωτοπό-
ρος, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός των 
συνόρων της Χώρας, μια πραγματική 
πρωτεύουσα της Δυτικής Κορινθίας.
Οι Δημότες του Δήμου Σικυωνίων και 
ιδιαίτερα οι νέοι ΑΞΙΖΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

δήγμα
Σε κλίμα συναίνεσης
η πρώτη συνεδρίαση

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τ ην Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου πραγ-
ματοποίησε το Δημοτικό Συμβού-

λιο Σικυωνίων την πρώτη πανηγυρική 
του συνεδρίαση για την εκλογή του 
Προεδρείου και των μελών των Επιτρο-
πών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής). 

Ο πρώτος σε ψήφους δημοτικός 
σύμβουλος της πλειοψηφίας, ο Γιάννης 
Μυττάς εν προκειμένω, ήταν αυτός που 
προήδρευσε της συνεδρίασης όπως 
ορίζει ο νόμος. Ο κ. Μυττάς κάλεσε το 
Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των 
τακτικών μελών του προεδρείου του 
Δημοτικού Συμβουλίου για την πρώτη 
θητεία της τρέχουσας δημοτικής περι-
όδου, δηλαδή έως, 06-11-2021 με μυ-
στική ψηφοφορία και χωριστά για κάθε 
αξίωμα. 

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Βασίλης Νανόπουλος δήλωσε ότι 
θα απέχει της ψηφοφορίας εκφράζο-
ντας την αντίθεσή του στο νόμο.

Όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία στο 
νέο δημοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος 
προέρχεται από την παράταξη του εκλε-
γέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από 
την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτε-
ρη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέ-
ας από την παράταξη που αναδείχθηκε 
τρίτη σε εκλογική δύναμη.

Μετά από τις σχετικές ενδοπαραταξι-
ακές διεργασίες, την υπόδειξη υποψη-
φίων και την ψηφοφορία στην ολομέ-
λεια προέκυψε το εξής αποτέλεσμα: 
ΠΡΌΕΔΡΌΣ: Σκαρμούτσος Νικόλαος, 

ο οποίος έλαβε είκοσι μια (-21-) 
Ψήφους και πέντε (-5-) Λευκά

ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ: Ζαχαρόπουλος Νι-
κόλαος, ο οποίος έλαβε έξι (-6-) 
Ψήφους,  δέκα εννέα  (-19-)  Λευκά  

και ένα (-1-) Ακυρο
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαστοράκης Δημή-

τριος, ο οποίος έλαβε είκοσι πέντε 
(-25-) Ψήφους και ένα (-1-) Λευκό.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το 
νόμο ο υποδειχθείς από την παράταξή 
του για την ανάλογη θέση υποψήφιος 
εκλέγεται από την ολομέλεια ακόμη και 
εάν οι θετικές ψήφοι είναι λιγότερες από 
τις αρνητικές (βλέπε περίπτωση Νίκου 
Ζαχαρόπουλου). Τα πέντε λευκά που 
έλαβε ο νέος πρόεδρος κ. Σκαρμούτσος 
προέρχονται σύμφωνα με τις δηλώσεις 
του επικεφαλής της παράταξης από το 
συνδυασμό του Δημ. Παπαγεωργίου. 

Εκλογές για τις επιτροπές
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η 

διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για 
την εκλογή των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, όπου αναδείχθηκαν οι εξής:

ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΌΠΗ
Τακτικά μέλη:
1. Ζάρκος Δημήτριος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Λέγγας Μάρκος
4. Ρουμπέκας Γεώργιος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασιλική
3. Συριάνος Κωνσταντίνος
4. Κατσιμπούλας Αντώνιος
ΕΠΙΤΡΌΠΗ ΠΌΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τακτικά μέλη:
1. Σκαρμούτσος Νικόλαος
2. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Βασ.
3. Γκούμας Σταμάτης
4. Κατσιμπούλας Αντώνιος
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ζάρκος Δημήτριος
2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
3. Γαλάνης Βασίλειος
4. Ρουμπέκας Γεώργιος
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Γνώμη6 Δήμος Σικυωνίων

Πέντε νέοι αντιδήμαρχοι Σικυωνίων
Ορίστηκαν με απόφαση του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου, έχουν θητεία ένα χρόνο  

και τους μεταβιβάστηκαν οι ανάλογες αρμοδιότητες. 

ΜΥΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αντιδ/χος Διοικητικών Υπηρεσιών

Προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που υφίστανται και 
λειτουργούν στη Δ.Ε. Σικυωνίων και την εποπτεία του συνόλου 
του προσωπικού του Δήμου. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικα-
στήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις.
Επιπρόσθετες αρμοδιότητες:
1. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
2. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Σικυωνίων.
3. Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού 
γραφείων που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Σικυωνίων.
4. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια, τα σχετικά θέ-
ματα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών, τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε 
συνεργασία με το προσωπικό του Αυτοτελούς Τμήματος Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.
5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, 
χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία 
με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
6. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επι-
κύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνη-
σίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη 
ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα 
Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημο-
τικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιο-
τήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και 
στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου 
όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο  Αντιδήμαρχος  κ.  
Τσολάκος  Γεώργιος .

Μέλη επιτροπών
Σύμφωνα σε όσα προβλέπει η τροπολογία του Αυγούστου στον 
νόμο "Κλεισθένης", δύο αντιδήμαρχοι ορίζονται ως μέλη των 
επιτροπών (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής) Έτσι για το δήμο 
Σικυωνίων ορίστηκαν με τη σχετική απόφαση δημάρχου: 
Α. οι κ. Μυττάς Ιωάννης και κ. Τσολάκος Γεώργιος ως μέλη της 
οικονομικής επιτροπής.
B. οι κ. Μυττάς Ιωάννης  και κ. Σώκος Δημήτριος  ως μέλη της 
επιτροπής ποιότητας ζωής.

Αντιδ/χος Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίας, 

Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών που λειτουργούν στη 
Δ.Ε. Σικυωνίων. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες 
τις σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις.
Επιπρόσθετες αρμοδιότητες:
1. Την έκδοση των αποφάσεων επιβολής προστίμων που 
άπτονται της λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δή-
μου, καθώς και για την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή, των 
αδειών και των διοικητικών ποινών, που προβλέπονται από 
τις κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
2. Την έκδοση, ανάκληση και εφαρμογή διοικητικών ποινών, 
των αδειών που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν 
τις αρμοδιότητες του Δήμου και αφορούν το Γραφείο Αδειοδο-
τήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Απασχόλη-
σης και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονο-
μικής Ανάπτυξης (άρθ. 58, παρ. 1ζ’ Ν. 3852/2010).
3. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος.
4. Την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, 
χιόνια κλπ) στη Δημοτική ενότητα Σικυωνίων, σε συνεργασία 
με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
5. Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επι-
κύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνη-
σίου υπογραφής, καθώς και κάθε βεβαίωσης ή εγγράφου μη 
ρητώς κατονομαζόμενου στην παρούσα, αλλά συναφούς των 
αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του μεταβιβάζονται.
6. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα 
Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δημο-
τικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά θέματα αρμοδιο-
τήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται στο Δήμαρχο, και 
στους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου 
όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο  Αντιδήμαρχος  κ.  
Σώκος Δημήτριος.

Αναπληρωτές δημάρχου
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του 
ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσολάκος Γεώργιος και 
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρ-
χου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μυττά Ιωάννη.

Αντιδ/χος Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 

Κινητού Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Προΐσταται των αντίστοιχων υπηρεσιών και να μεριμνά για 
την τήρηση των μέ τρων και κανόνων ασφαλείας κατά τη λει-
τουργία τους. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις 
σχετικές των αρμοδιοτήτων του υποθέσεις.
Επιπρόσθετες αρμοδιότητες:
1. Το συντονισμό και τη λειτουργία του γραφείου κίνησης των 
πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου, σε συνεργασία με τον 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών υπηρεσιών καθώς και την υπο-
γραφή όλων των εγγράφων για την νόμιμη κίνηση των οχη-
μάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.
2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών του Δήμου που 
περιέχουν εργαλεία-ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται 
στην καθαριότητα και  το πράσινο.
3. Την απομάκρυνση από δημοτικούς δρόμους και κοινόχρη-
στους χώρους του Κιάτου και των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου, των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
4. Την καλή λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και 
των Κοινοτήτων, σε συνεργασία με το Δήμαρχο.
5. Την μέριμνα για την επισκευή– συντήρηση του αστικού εξο-
πλισμού, πινακίδων σήμανσης κ.λπ. με την αξιοποίηση των 
υπηρετούντων τεχνιτών του Δήμου.
6. Τον εντοπισμό και καταγραφή σε συνεργασία με τους Προ-
έδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των κατά 
τόπους προβλημάτων και την άμεση επίλυσή τους, καθώς και 
την παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
7. Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με τα 
Τοπικά Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοι-
νοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων για όλα τα τοπικά 
θέματα αρμοδιοτήτων του που ανακύπτουν και να εισηγείται 
στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Αναθέτουμε στον ανωτέρω οριζόμενο Αντιδήμαρχο την επι-
κύρωση αντιγράφων, φωτοαντιγράφων και τη θεώρηση γνη-
σίου υπογραφής.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει κάθε έγγραφο, πράξη και από-
φαση που αναφέρεται στην άσκηση των εξουσιών και αρμο-
διοτήτων που του μεταβιβάζονται.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου 
όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο  Αντιδήμαρχος  κ.  
Τσολάκος Γεώργιος.

Πέντε αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος μετα-
βιβάζοντάς τους τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για την υποστήριξη και διεκπεραίωση 
του έργου του. Και οι πέντε είναι άνδρες, ενώ μόνο δύο είχαν προηγούμενη θητεία 
σε ανάλογο πόστο. Οι κύριοι Μυττάς και Φιακάς είχαν εκλεγεί και στην προηγούμενη 
δημοτική περίοδο και είχαν θητεύσει ως αντιδήμαρχοι. Οι κύριοι Σώκος, Τσολάκος 
και Τσιόγκας είναι οι "νέοι" στο πόστο.

Η ανανέωση της αιρετής διοικητικής ομάδας δείχνει ότι ο δήμαρχος Σικυωνίων δε 
φοβάται να δοκιμάσει και να εμπιστευτεί νέα πρόσωπα σε κρίσιμους τομείς λειτουρ-

γίας του δήμου. Εξάλλου το ισχυρό λαϊκό έρεισμα που έχει ο Σπύρος Σταματόπουλος, 
η άμεση επαφή με τον κόσμο και η ιδία γνώση όλων των προβλημάτων του επιτρέπει 
με μεγάλη ασφάλεια να διοικεί έχοντας τον απόλυτο έλεγχο για κάθε μικρό ή μεγάλο 
θέμα που ανακύπτει. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν δήμαρχο που διανύει την 
τέταρτη(!) θητεία του (μία στο δήμο Φενεού και τρεις στο δήμο Σικυωνίων) και έχει 
πετύχει τον σπάνιο για πολιτικό άνδρα άθλο, η δημοτικότητά του και η εμπιστοσύνη 
των πολιτών στο πρόσωπό του να μεγαλώνει αντί να φθίνει!

Καλή θητεία λοιπόν, στους νέους αντιδημάρχους και καλή επιτυχία στο έργο τους!
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ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήμαρχος Φενεού

Προΐσταται των υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν 
στη Δ.Ε. Φενεού. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και 
κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους. Εκπροσωπεί το 
Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων 
του υποθέσεις.
Επιπρόσθετες αρμοδιότητες:
1) Τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Φενεού.
2) Εντοπισμός και καταγραφή και επίλυση σε συνεργασία με 
τους Προέδρους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλη-
μάτων. Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανα-
καίνισης τάφων της Δ.Ε. Φενεού.
4) Χορήγηση αδειών διαφημίσεων χρήσης πεζοδρομίων, κοι-
νοχρήστων χώρων κλπ. στη Δ.Ε. Φενεού.
5) Επίβλεψη και έλεγχος των κανόνων κατάληψης πεζοδρο-
μίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στη Δ.Ε. Φενεού.
6)Ελεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών παιχνιδιών 
στη Δ.Ε. Φενεού.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού 
που βρίσκεται στη Δ.Ε. Φενεού.
8) Τη μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, 
πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δ.Ε. Φενεού, σε συνεργασία με 
τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Τη μέριμνα για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων 
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας, 
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, σε συνεργα-
σία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής 
Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού.
10) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με 
τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δ.Ε. 
Φενεού για όλα τα θέματα που ανακύπτουν και να εισηγείται 
στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου 
όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Φιακάς Παναγιώτης.

Αντιδήμαρχος Στυμφαλίας
Προΐσταται των υπηρεσιών που υφίστανται και λειτουργούν 
στη Δ.Ε. Στυμφαλίας. Μεριμνά για την τήρηση των μέτρων και 
κανόνων ασφαλείας κατά τη λειτουργία τους. Εκπροσωπεί το 
Δήμο στα Δικαστήρια σε όλες τις σχετικές των αρμοδιοτήτων 
του υποθέσεις.
Επιπρόσθετες αρμοδιότητες:
1) Τέλεση Πολιτικών Γάμων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
2) Εντοπισμός και καταγραφή και επίλυση σε συνεργασία με 
τους Προέδρους των Κοινοτήτων των κατά τόπους προβλη-
μάτων. Παρακολούθηση εκτελουμένων έργων και εργασιών.
3) Υπογραφή παραχωρητηρίων, αδειών κατασκευής και ανα-
καίνισης τάφων της Δ.Ε. Στυμφαλίας.
4) Χορήγηση αδειών διαφημίσεων χρήσης πεζοδρομίων, κοι-
νοχρήστων χώρων κλπ. στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
5) Επίβλεψη-έλεγχος των κανόνων κατάληψης πεζοδρομίων, 
κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
6)Ελεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών παιχνιδιών 
στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
7) Τον έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού 
που βρίσκεται στη Δ.Ε. Στυμφαλίας.
8) Τη μέριμνα της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, 
πλημμύρες, χιόνια κλπ) στη Δ.Ε. Στυμφαλίας, σε συνεργασία 
με τους συναρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσίες.
9) Τη μέριμνα για τη καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων 
χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας, 
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, σε συνεργα-
σία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Πολιτικής 
Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κινητού Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού.
10) Να παρίσταται στις συνεδριάσεις και να συνεργάζεται με 
τα Συμβούλια και τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων της Δ.Ε. 
Στυμφαλίας για όλα τα θέματα που ανακύπτουν, να εισηγείται 
στο Δήμαρχο και στους καθ’ ύλη αρμόδιους Αντιδημάρχους.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου 
όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τσιόγκας Νικόλαος.

Γ. Τσολάκος: 
«Ώρα για δουλειά»

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Facebook ανήρτησε ο νέος αντιδήμαρχος Σι-
κυωνίων Γιώργος Τσολάκος ευχαριστήριο 
κείμενο προς τους δημότες Σικυωνίων, στο 
οποίο αναφέρει αναλυτικά τα εξής:
«Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκό-
ντων μου ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και αναπληρωτής Δημάρχου νιώθω την 
ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά, το Δήμαρχο Σι-
κυωνίων κ. Σπύρο Σταματόπουλο, τόσο για την 
ευκαιρία που μου έδωσε να εργαστώ προς όφε-
λος των δημοτών και του τόπου μας όσο και για 
την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου.
Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, αλλά και με-
γάλη ευθύνη και πρόκληση συνάμα αυτή η επι-
λογή. Γι’ αυτό παρότι στα οικονομικά συνηθίζω 
να μιλώ με πράξεις κι όχι με λόγια… δεσμεύ-
ομαι με την υπόσχεση να εργαστώ σκληρά στα 
πλαίσια της γενικότερης δημοτικής προσπάθει-
ας, ακολουθώντας το δρόμο των καλών πρα-
κτικών του δημάρχου για ένα υγιές δημοτικό 
ταμείο, που θα διατηρήσει το δήμο μας σταθερά 
στην πρωτοπορία της ανάπτυξης και της σταθε-
ρής και διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των συμπολιτών μας, με την ταυτόχρονη τήρη-
ση των κανόνων της διαφάνειας και της νομιμό-
τητας στη διαχείριση των οικονομικών.
Για άλλη μια φορά θα `θελα να ευχαριστήσω 
από καρδιάς όλους εσάς, τους συντοπίτες μου, 
που με τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας και με 
δυναμώσατε με την συμπαράστασή σας, σ’ έναν 
ωραίο και τίμιο αγώνα, έναν αγώνα με στόχο το 
μέλλον μας και την ποιότητα της ζωής μας.
Η θητεία μου τόσο ως Δημοτικός Σύμβουλος 
όσο και από τη θεσμική θέση του Αντιδημάρχου 
και αναπληρωτή Δημάρχου οφείλεται σε εσάς.
Τώρα, λοιπόν, είναι ώρα για δουλειά…τα υπό-
λοιπα επί του έργου.
Με εκτίμηση,
Γιώργος Τσολάκος»
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Σπ. Σταματόπουλος: Στο δήμο μας 
δεν περισσεύει κανείς�

Ενωτικός και χωρίς αλαζονικές κορώνες, ο δήμαρχος Σικυωνίων, ευχαρίστησε τον κόσμο για την επανεκλογή 
του και κάλεσε όλους τους εκλεγμένους συμβούλους να δουλέψουν μαζί για το καλό του τόπου

Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου και νέων Κοινοτικών Συμβουλίων Σικυωνίων 

Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος Κιάτου έγινε η ορκωμοσία 
της νέας δημοτικής αρχής Σικυωνί-
ων. Οι συγκεντρωθέντες σύμβουλοι, 
δημοτικοί και τοπικοί, ορκίστηκαν 
με θρησκευτικό όρκο, ενώ όσοι επι-
θυμούσαν να ορκιστούν με πολιτικό 
όρκο το έκαναν μετά από λίγες μέρες 
στο δημαρχείο. 

Μετά το πέρας του τελετουργικού 
της ορκωμοσίας, ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, με 
ήπιο, συναινετικό και ενωτικό ύφος 
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, εκ-
φράζοντας καταρχήν τις ευχαριστίες 
του τόσο στον πατέρα Κλαύδιο για 
την τελετή, όσο και στους δημότες 
για την παρουσία τους. Ο δήμαρχος 
συνέχισε λέγοντας πως: 

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που 
μας επενεκλέξατε και μας αξιώσατε 
πάλι να κάνουμε μια νέα θητεία. Πριν 
δώσουμε σήμερα τον όρκο δώσαμε 
όρκο σε σας, στους πολίτες. 

Ορκιστήκαμε να συνεχίσουμε την 
αναπτυξιακή πορεία του δήμου, με 
συμμετοχή, διάλογο και διαφάνεια. Με 
στρατηγική και σχέδιο. Με σεβασμό 

στη διαφορετική άποψη. Με σεβασμό 
στην παράδοση και τον πολιτισμό. Με 
ήθος και πολύ φιλότιμο. Δίπλα πάντα 
στα προβλήματα των δημοτών. 

Με αυτές τις αρχές και με αυτές τις 
αξίες οδηγούμαστε στη νέα πορεία, για 
να οικοδομήσουμε πάνω στις στέρεες 

βάσεις που δημιουργήσαμε τα προη-
γούμενα χρόνια. Για έναν δήμο πανί-
σχυρο, όπως τον φτιάξαμε διοικητικά 
ανεξάρτητο και οικονομικά ισχυρό. 

Σας καλούμε όλους, τους προέ-
δρους, τα τοπικά συμβούλια, τους 
επενδυτές, τους συλλόγους να αναλά-

βετε ρόλο πρωταγωνιστικό, να γίνουν 
και να είναι φορείς ιδεών, προτάσε-
ων, προβλημάτων, αλλά και επίλυσης 
των τοπικών ζητημάτων. Στο δημοτικό 
συμβούλιο και στα τοπικά συμβούλια 
συμμετέχουν άτομα εργατικά, ικανά, 
άξια να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

Εμείς από 
την πλευ-
ρά μας, ως 
νέα δημοτική 
αρχή, δηλώ-
νουμε ότι για 
μας δεν περισ-
σεύει κανένας. 
Όσοι έχουν τη 
διάθεση και 
θέλουν και 
επιθυμούν, μπορούμε να συνεργα-
στούμε. 

Σ’ αυτό το δημοτικό συμβούλιο από 
αύριο πιάνουμε δουλειά. Όλοι μαζί 
είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, αποφασι-
σμένοι και από σήμερα ορκισμένοι να 
υπηρετήσουμε τον πολίτη»! κατέληξε 
χειροκροτούμενος ο Σπύρος Σταμα-
τόπουλος, δήμαρχος Σικυωνίων για 
τρίτη θητεία!

n
Πολιτικό όρκο, 
με σχετική 
δήλωση
στο δημαρχείο 
Σικυωνίων 
επέλεξε να δώσει 
η παράταξη του 
Κώστα Σαρχάνη.
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ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μαρία Καλλίρη και 
Γιώργος Δαληβίγκας 
για πρόεδροι
Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νέος 
νόμος για την Αυτοδιοίκηση 
η παράταξη του δημάρ-
χου δικαιούται στα Νομικά 
Πρόσωπα που έχει υπό τη 
σκέπη της, να καταλαμβάνει 
τα 3/5 των θέσεων. Σύμφωνα 
με όσα διαρρέονται από τους 
κύκλους του δημαρχείου, η 
πρόταση του δημάρχου για 
τους προέδρους των Νομικών 
Προσώπων είναι: 

Για μεν την "Ανέλιξη" η 
Μαρία Καλλίρη, για δε το 
Λιμενικό Ταμείο Βόχας ο 
Γιώργος Δαληβίγκας. 

Πρόκειται φυσικά για δύο 
άριστες επιλογές με δεδομένο 
ότι αμφότεροι έχουν επιδείξει 
σε όλες τις θέσεις που βρέ-
θηκαν μέχρι σήμερα διάθεση 
συνεργασίας με γνώμονα 
πάντα το κοινό καλό.  Μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει το 
κρίσιμο συμβούλιο που αναμέ-
νεται να τους φέρει στις θέσεις 
ευθύνης που περιγράψαμε. 
Αναμένουμε!

πληροφορίες

Το 13άρι έβγαλε προεδρείο 
και επιτροπές

Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και πάλι ο Μιχάλης Σδράλης�

Τ ην Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημό-
σια ειδική συνεδρίαση του νέου δημοτικού συμβουλίου 

Βέλου-Βόχας. Σ' αυτήν τη συνεδρίαση έλα-
βαν χώρα οι ψηφοφορίες για το νέο προ-
εδρείο του Δημοτικού συμβουλίου καθώς 
και για τα μέλη των επιτροπών Ποιότητας 
Ζωής και Οικονομικής.

Την πρόσκληση για την ειδική αυτή συ-
νεδρίαση έκανε κατά το τυπικό του νόμου 
ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος της πα-
ράταξης του δημάρχου, δηλαδή, εν προκει-
μένω, ο Δημήτρης (Τζίμης) Τριανταφύλλου, 
ο οποίος και προήδρευσε κατά τις αρχαιρε-
σίες του προεδρείου.

Σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος ο πρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου προτείνεται 
από την παράταξη του δημάρχου και δύναται 
να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο ακόμη και εάν οι θετικές 
ψήφοι είναι λιγότερες από τις αρνητικές. 

Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα μέλη του προεδρείου με τη δια-
φορά ότι ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη δεύτερη σε δύνα-
μη παράταξη του συμβουλίου και ο γραμματέας από την τρίτη 
παράταξη. 

Τυχόν άλλες παρατάξεις από κει και κάτω δεν εκλέγουν μέλος 
στο προεδρείο.

Εν προκειμένω, στο δήμο Βέλου-Βόχας 
από την παράταξη του δημάρχου προτά-
θηκε για τη θέση του προέδρου του ΔΣ ο 
Μιχάλης Σδράλης, όπως εξάλλου έλεγαν οι 
πληροφορίες μας εδώ και μέρες. 

Εν συνεχεία, οι σύμβουλοι της πλειοψη-
φίας, "ανταπέδωσαν" την πρακτική και ψή-
φισαν λευκό με τη σειρά τους στην εκλογή 
του Μανάβη Θανάση του Δημητρίου στη 
θέση του αντιπροέδρου και του Γιώργου 
Καμπίτη στη θέση του γραμματέα. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ανα-
κοίνωση των αποτελεσμάτων από τον προ-
εδρεύοντα Τζίμη Τριανταφύλλου τα οποία 
ήταν τα εξής:

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΊΧΑΛΗΣ ΣΔΡΑΛΗΣ, από την παράταξη 
του δημάρχου

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ (του Δημη-
τρίου) από την παράταξη του Θανάση Μανάβη

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΓΊΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΊΤΗΣ από την παρά-
ταξη του Νίκου Βουδούρη Τσίτουρα

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

n

Ο Μιχάλης Σδράλης 

εκλέχθηκε πρόεδρος του Δ.Σ. 

για την ερχόμενη διετία με 

τις ψήφους της παράταξης 

του δημάρχου και μόνον, 

αφού η αντιπολίτευση 

επέλεξε να ψηφίσει λευκό στη 

συγκεκριμένη ψηφοφορία. 
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Η εκλογή των μελών των επιτροπών
Στη συνέχεια το νέο προεδρείο ανέλαβε το ρόλο 

του και διεξήγαγε τις δύο ψηφοφορίες για την εκλο-
γών των μελών των επιτροπών (Οικονομική και Ποι-
ότητας Ζωής).

Στις μυστικές ψηφοφορίες που ακολούθησαν 
εκλέχθηκαν ανά επιτροπή και ανά παράταξη οι εξής:

Α. ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΗ ΕΠΊΤΡΟΠΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(παράταξη του δημάρχου)
• Μπεκιάρης Δημήτρης 13 ψήφους τακτικό μέλος
• Δαληβίγκας Γεώργιος 13 ψήφους τακτικό μέλος
• Καλλίρη Μαρία 3 ψήφους αναπληρωματικό μέλος
• Γκατζογιάννης Δημ. 3 ψήφους αναπληρωματικό 

μέλος 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (παράταξη Θ. Μανάβη)
• Μανάβης Αθανάσιος του Παναγιώτη 8 ψήφους 

τακτικό μέλος

• Μανάβης Αθανάσιος του Δημητρίου 4 ψήφους 
αναπληρωματικό μέλος

(παράταξη Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα)
• Βουδούρης-Τσίτουρας Νικόλαος 5 ψήφους τακτι-

κό μέλος
• Περρής Νικόλαος 4 ψήφους αναπληρωματικό μέ-

λος
Τελικά η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του δήμου Βέ-

λου-Βόχας συγκροτείται από τα εξής άτομα (στις 
ανωτέρων φωτογραφίες από αριστερά): 
• Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος, πρόεδρος της 
επιτροπής

• Ανδρέας Σιάχος, αντιδήμαρχος, μέλος
• Βασίλης Τρωγάδης, αντιδήμαρχος, μέλος
• Μπεκιάρης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, μέ-
λος

• Δαληβίγκας Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, μέ-
λος

• Μανάβης Αθανάσιος του Παν., δημοτικός σύμ-
βουλος, μέλος

• Βουδούρης-Τσίτουρας Νικόλαος, δημοτικός σύμ-
βουλος, μέλος

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέλου-Βόχας. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις τροπολογίες της κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός, κυρίως, αλλά και μια 
σειρά άλλων ζητημάτων μπορεί να αποφασιστεί σ' αυτή την επιτροπή, όπου ο δήμαρχος έχει την απόλυτη πλειοψηφία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέλου-Βόχας. Η επιτροπή έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας, χωροταξίας κ.ά.

n
Εντύπωση προκάλεσε και σχολιάστηκε την ώρα 
της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων το γεγονός 
ότι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θανάσης 
Μανάβης, επί συνόλου 7 παρόντων συμβούλων 
του συνδυασμού του (ο Μιχάλης Λιάκος ήταν 
απών για σοβαρό οικογενειακό λόγο) πήρε 8 
ψήφους!!! Που σημαίνει ότι έγινε αποδέκτης 

εμπιστοσύνης και εκτός των κόλπων της 
παράταξής του!

Β. ΕΠΊΤΡΟΠΗ ΠΟΊΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(παράταξη του δημάρχου)
• Καλλίρη Μαρία 12 ψήφους τακτικό μέλος
• Γκατζογιάννης Δημ. 12 ψήφους τακτικό μέλος
• Δαληβίγκας Γεώργιος 3 ψήφους αναπληρωματικό 

μέλος 
• Μπεκιάρης Δημήτρης 2 ψήφους αναπληρωματικό 

μέλος
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ  (παράταξη Θ. Μανάβη)
• Κατσιφώλης Παναγιώτης 7 ψήφους τακτικό μέλος
• Λυμπερόπουλος Βαγγέλης 3 ψήφους αναπληρω-

ματικό μέλος
(παράταξη Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα)
• Σταμπεδάκης Παναγιώτης 5 ψήφους τακτικό μέλος
• Καραφωτιάς Γεώργιος 3 ψήφους αναπληρωματικό 

μέλος
Τελικά η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του δήμου 

Βέλου-Βόχας συγκροτείται από τα εξής άτομα: 

• Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος, πρόεδρος της 

επιτροπής
• Ράπτης Θεόδωρος, αντιδήμαρχος, μέλος
• Τριανταφύλλου Δημήτριος, αντιδήμαρχος, μέλος
• Καλλίρη Μαρία, δημοτική σύμβουλος, μέλος
• Γκατζογιάννης Δημήτριος, δημοτικός σύμβουλος, 

μέλος
• Κατσιφώλης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος, 

μέλος
• Σταμπεδάκης Παναγιώτης, δημοτικός σύμβου-

λος, μέλος
Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για την 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ολοκληρώθηκε και η 
συνεδρίαση. Ευχόμαστε σε όλους τους εκλεγμένους 
καλή επιτυχία στα νέα πόστα τους και ευόδωση των 
στόχων τους για το καλό του τόπου μας!

n
Σε αυτή την ψηφοφορία σχολιάστηκε στα 

πηγαδάκια το γεγονός ότι και τα δύο μέλη της 
παράταξης του δημάρχου που πλειοψήφησαν 
δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν όλες τις 

ψήφους της παράταξή τους, αφού πήραν 12 
ψήφους έναντι 13 παρόντων συμβούλων της 

πλειοψηφίας!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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Με υψηλές προσδοκίες ξεκινά και φέτος
ο "Ακάμας" του Αργύρη Κωνσταντίνου

Δήμος Βέλου-Βόχας

Το Φθινόπωρο του 2014 ξεκινήσαμε 
με όραμα και ελπίδα να δημιουργήσουμε 
ένα σύλλογο που βασικό στόχο θα είχε 
να προωθήσει τα ιδεώδη του αθλητισμού 
και των Πολεμικών τεχνών ειδικότερα.

Χωρίς τα πρωταθλήματα και τα μετάλ-
λια να γίνουν αυτοσκοπός  η πειθαρχία 
και η προσήλωση -ως χαρακτηριστικά 
- που απορρέουν από τον πρωταθλητι-
σμό έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι των 
Αθλητών μας. Ως εκ τούτου στα 5 χρόνια 
λειτουργίας του “Ακάμα” καταφέραμε να 
πετύχουμε διακρίσεις που για άλλους 
φαντάζουν ακόμα πολύ μακρινές κατα-
κτήσεις. Το 2015 καταλάβαμε την 2η θέση 
στην κατάταξη συλλόγων της Νότιας Ελ-
λάδας ενώ από το 2016 έως και σήμερα 
η 1η θέση στην κατάταξη ανήκει στον 
Ακάμα. Σε ατομικό επίπεδο οι παρακάτω 
αθλητές μας διακρίθηκαν: 
• Γκόγκας Ευάγγελος Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Εφήβων & Νέων
• Γιαννακόπουλος Δημήτρης 

Πανελλήνιο Μετάλλιο Παίδων & 
Εφήβων

• Λατσούνης Αντώνης Πανελλήνιο 
Μετάλλιο Ν. Ανδρών

• Χελιδώνης Αλέξανδρος Μεσογειακό 
Μετάλλιο

• Μπιτσάκου Μαρίνα Πανελλήνιο & 
Διεθνές Μετάλλιο

• Παπαναστασίου Ευανθία Διεθνές 
Μετάλλιο

• Γραμματικά Δήμητρα Διεθνές 
Μετάλλιο

• Γιαννακόπουλος Γιώργος Πανελλήνιο 
Μετάλλιο Παίδων

• Πούλος Γιώργος Πανελλήνιο 
Μετάλλιο Παίδων & Εφήβων

• Γιαννακόπουλος Γιάννης Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Παίδων
• Αρσούλικ Νικήτας Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Παίδων
• Αθανασούλιας Κων/νος Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Παίδων
• Χαντε Δήμητρης Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Παίδων
• Ξεραξούδης Ιωάννης Διεθνές 

Μετάλλιο
• Πιπέρου Μαρία Διεθνές Μετάλλιο
• Γρηγοράκος Κων/νος Διεθνές 

Μετάλλιο (ομαδικό)
• Λόντος Πέτρος Πανελλήνιο Μετάλλιο 

Παίδων
• Αρβανιτάκης Κων/νος Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Παίδων
• Κελλάρη Βασιλική Πανελλήνιο 

Μετάλλιο Κορασίδων
• Κάτσικα Φρειδερίκη Διεθνές 

Μετάλλιο

Η επιτυχία στα πανελλήνια πρωταθλή-

ματα ισοδυναμεί με μοριοδότηση στις 
Ανώτατες Σχολές.

Ο Προπονητής του Συλλόγου μας 
Κωνσταντίνου Αργύρης είναι αναγνω-
ρισμένος προπονητής της Γ.Γ.Α. 

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στην 
Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών 
275 στο Κοκκώνι Κορινθίας.(έναντι 
Philips) Ένας πλήρως ανακαινισμένος 
χώρος 320τμ όπου τα 200τμ είναι κα-
θαρός αγωνιστικός χώρος ταταμι. Οι 
αθλητές μας παίρνουν διπλώματα και 
Dan αναγνωρισμένα από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Καράτε (ΕΛΟΚ). Την μονα-
δική αναγνωρισμένη ομοσπονδία από την 
Γ.Γ.Α.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Εσωτερική ανανέωση με σταθερές αξίες
Με απόφαση του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι του δήμου. Όι τέσσερις νέοι αντιδήμαρχοι 
θα αναλάβουν τις ανάλογες αρμοδιότητες όπως ορίζονται στην απόφαση του δημάρχου και η θητεία τους θα διαρκέσει έναν (1) χρόνο, 
δηλαδή μέχρι 03-09-2020. Αναλυτικά:

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοι-
κητικών Υπηρεσιών ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΡΩ-
ΓΑΔΗΣ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών :
•	 θέματα Τμήματος Προϋπολογι-

σμού, Λογιστηρίου και Προμη-
θειών.

•	 θέματα Τμήματος Εσόδων και Δη-
μοτικής Περιουσίας

•	 θέματα Τμήματος Ταμειακής Υπη-
ρεσίας

β. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοι-
κητικών υπηρεσιών και ιδίως:
•	 θέματα Τμήματος αιρετών οργά-

νων του Δήμου
•	 θέματα Τμήματος Δημοτικής Κα-

τάστασης, Ληξιαρχείου και Αλ-
λοδαπών

•	 θέματα Τμήματος Γενικής Διοί-
κησης, ανάπτυξης ανθρωπίνου 
δυναμικού, γραφείου Διοικητικής 
μέριμνας, γραφείου διαφάνει-
ας και ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης

•	 θέματα Τμήματος Κ.Ε.Π.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγρα-
φα και πράξεις, που σχετίζονται με τις 
πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, 
καθώς και θεώρηση γνησίου υπογρα-
φής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντι-
δημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάχος Αν-
δρέας

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, 
Τεχνικών Έργων & Μελετών ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ ΣΊΑΧΟΣ με αρμοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Μελετών 

και Επιβλέψεων
•	 θέματα γραφείου προγραμματι-

σμού έργων
•	 θέματα γραφείου μελε-

τών και επιβλέψεων έργων
•	 θέματα γραφείου εγκαταστάσε-

ων και αδειοδοτήσεων
β. Αρμοδιότητες γραφείου Προγραμ-
ματισμού και Ανάπτυξης και ιδίως:
•	 θέματα μελετών και έρευνας
•	 θέματα σχεδιασμού και παρακο-

λούθησης προγραμμάτων
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα 
και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο 
πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, κα-
θώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντι-
δημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης 
Βασίλειος.

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών 
Δήμου ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ με αρ-
μοδιότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Εκτέλεσης 
και Συντήρησης Έργων και ιδίως :

•	 θέματα γραφείου τεχνικών έργων
•	 θέματα γραφείου ηλεκτρομηχα-

νολογικών έργων εκτός από την 
περ. 1

•	 θέματα γραφείου έργων ύδρευ-
σης- άρδευσης – αποχέτευσης

•	 Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγ-
γραφα και πράξεις, που σχετίζονται 
με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρ-
μοδιότητες, καθώς και θεώρηση 
γνησίου υπογραφής.

•	 Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω 
Αντιδημάρχου που απουσιάζει ή 
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τριανταφύλλου Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και 
ανακύκλωσης ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΖΊ-
ΜΗΣ) ΤΡΊΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ με αρμο-
διότητες:
α. Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλ-
λοντος και Πολιτικής Προστασίας
•	 θέματα γραφείου περιβάλλο-

ντος και Πολιτικής Προστασίας
•	 θέματα γραφείου Πρασίνου
•	 θέματα γραφείου καθαριότη-

τας και ανακύκλωσης

•	 θέματα γραφείου διαχείρι-
σης και συντήρησης οχημάτων

O ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα εί-
ναι υπεύθυνος Πολιτικής Προστα-
σίας.
Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα 
και πράξεις, που σχετίζονται με τις πιο 
πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες, κα-
θώς και θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Αντι-
δημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται 
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεό-
δωρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δημάρχου ορίζεται 
ο Αντιδήμαρχος κ. Ράπτης Θεόδω-
ρος και όταν αυτός απουσιάζει ή κω-
λύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου 
θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Σιάχο Ανδρέα.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία 
στο έργο τους και ευόδωση όλων των 
στόχων τους, οι οποίοι δεν μπορεί να 
είναι άλλοι από την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του δήμου και την ευη-
μερία του τόπου. Καλή αρχή, λοιπόν!
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Βασ. Τρωγάδης: «Είμαστε υποχρεωμένοι να 
πετύχουμε σ' αυτό για το οποίο μας επέλεξαν»
Ο Βασίλης Τρωγάδης επιλέχθηκε από τον δή-
μαρχο Βέλου-Βόχας να παραμείνει Αντιδή-
μαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρε-
σιών. Ο ίδιος αισθάνεται την ανάγκη και την 
ευθύνη για την καλύτερη λειτουργία του δή-
μου και σε δηλώσεις του σημειώνει τα εξής: 
«Ξεκίνησε και επίσημα μια νέα αυτοδιοικητική 
θητεία, η οποία βρίσκει δήμαρχο για τρίτη συ-
νεχόμενη φορά τον Αννίβα Παπακυριάκο και 
εμάς ως συνεργάτες του. Η επιλογή των συν-
δημοτών μας στο συνδυασμό μας δε σημαίνει 
σε καμία περίπτωση πως όλα τα προηγούμενα 
χρόνια όλα έγιναν τέλεια. Σημαίνει πώς έχου-
με εμείς την ευθύνη και για επόμενα τέσσερα 
χρόνια να κάνουμε εμείς το δήμο μας, πιο λει-
τουργικό, πιο δημιουργικό, πιο εξωστρεφή. 
Με την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής θη-
τείας καλούμαστε όλοι είτε βρισκόμαστε σε κά-
ποιες θέσεις ευθύνης, είτε κάποιοι βρίσκονται 
στην αντιπολίτευση, να αποδείξουμε τι πραγ-
ματικά σκεφτόμαστε για το δήμο μας. Ποια εί-
ναι πραγματικά τα όνειρά μας και τα οράματά 
μας. 
Ευελπιστώ σε μία πολύ καλύτερη λειτουργία 
της δημοτικής αρχής, σε μία πολύ καλύτερη 
λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων, σε μία 

πολύ καλύτερη λειτουργία της αντιπολίτευσης. 
Ως δημοτική αρχή έχουμε την υποχρέωση 
να παίρνουμε τις όσο το δυνατόν πιο σωστές 
αποφάσεις για το δήμο μας. Η αντιπολίτευση 
θεωρώ πώς θα πρέπει επιτέλους να αρχίσει να 
προτείνει, να προτάσσει τις σκέψεις της και όχι 
απλά να στέκεται απέναντι και να πετά πέτρες. 
Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι, ο καθένας από 
το πόστο του, να πετύχουμε σε αυτό που μας 
επέλεξαν». 

Α. Σιάχος: «Ώρα για δουλειά»
Ο Ανδρέας Σιάχος αφήνει 
μετά από τέσσερα χρόνια την 
"Ανέλιξη" για να αναλάβει μια 
κρίσιμη αντιδημαρχία, αυτή 
του Προγραμματισμού, των 
Τεχνικών Έργων και Μελε-
τών. Ο ίδιος στις δηλώσεις 
του σημειώνει:
«Με την την επίσημη ανάληψη 
των καθηκόντων μου, ως Αντι-
δημάρχου Προγραμματισμού, 
Τεχνικών Έργων & Μελετών, 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο 
για την εμπιστοσύνη στο πρό-
σωπό μου.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ», 
έλαβα ‘’το βάπτισμα του πυ-
ρός’’ στα δημοτικά δρώμενα 
και είναι ο φορέας μέσα από 
τον οποίο απέκτησα πολύ-
τιμη εμπειρία και γνώση για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Γι 
αυτό θα ήθελα να ευχαριστή-
σω τους συνεργάτες μου στο 
Ν.Π.Δ.Δ. κκ Γ. Τσάκωνα, Ν. 
Παπαγεωργόπουλο, Χ. Στρίγκα 
και Γ. Γκορίτσα, για την άριστη 

συνεργασία που είχαμε και την 
καθοδήγησή τους.
Η εξυπηρέτηση του πολίτη και 
η εξεύρεση λύσεων στα προ-
βλήματα, παραμένει πρωταρ-
χικός μας στόχος και στη νέα 
υπηρεσία.
Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπο-
ρώ, ώστε να ακολουθήσω την 
υψηλή πορεία των προκατό-
χων μου και να ανταποκριθώ 
στις προσδοκίες του Δημάρ-
χου κ. Αννίβα Παπακυριάκου 
αλλά και των συμπολιτών μου.
Ανδρέας Σιάχος»

Δ. Τριανταφύλλου: «Η καθαριότητα 
είναι το στοίχημα που θα κερδίσουμε�»
Ο Τζίμης Τριανταφύλλου παρέμεινε 
στη θέση του παρότι η καρέκλα του 
μπορεί να θεωρηθεί από πολλούς 
ηλεκτρική. Στις δηλώσεις του μετά 
την ανάληψη εκ νέου των καθηκό-
ντων του σημειώνει:
«Ευχαριστώ πολύ τον δήμαρχο Αννίβα 
Παπακυριάκο, που μου εμπιστεύτηκε 
για μια ακόμη φορά το δύσκολο πόστο 
της αντιδημαρχία καθαριότητας.
Η σωστή διαχείριση  των απορριμμά-
των, η καθαριότητα και η αύξηση της 
ανακύκλωσης είναι ένα στοίχημα που 
όλοι μαζί πρέπει να το πετύχουμε. 

Όπως και στην προηγούμενη θητεία 
μου έτσι και τώρα θα κάνουμε ότι είναι 
δυνατόν με τα μέσα και το ανθρώπινο 
δυναμικό που διαθέτουμε ως δήμος για 
να ανταποκριθούμε ως υπηρεσία στις 
προσδοκίες του κόσμου». 

Θ. Ράπτης: «Καθημερινή προσπάθεια»
Ο Θοδωρής Ράπτης είναι ο νεοφώ-
τιστος αντιδήμαρχος! Για πρώτη 
φορά αναλαμβάνει ένα πόστο 
τέτοιο στην αυτοδιοίκηση και 
μάλιστα έναν τομέα που έχει 
υψηλές απαιτήσεις, αυτόν 
των τεχνικών υποδομών 
και της καθημερινότητας. Ο 
ίδιος δηλώνει:
«Καταρχήν οφείλω να ευχα-
ριστήσω τον Δήμαρχο Αννίβα 
Παπακυριάκο για την εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό μου και την ευκαιρία που 
μου δίνει να προσφέρω στον τόπο μου 
ενεργά.

Η  βελτίωση της καθημερινότητας των 
δημοτών είναι μια πρόκληση για τις 

εποχές που ζούμε, με δεδομέ-
νες τις ελλείψεις σε ανθρώ-

πινο δυναμικό και μηχανο-
λογικό εξοπλισμό. Ωστόσο, 
θα προσπαθήσω με όλες τις 
δυνάμεις μου να ανταποκρι-
θώ θετικά, γιατί οι δημότες 

μάς εμπιστεύθηκαν με την 
ψήφο τους τις προσδοκίες τους 

για ένα καλύτερο αύριο στο δήμο 
μας, για βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Αυτό θα διεκδικήσουμε με διαρ-
κή προσπάθεια σε καθημερινή βάση».

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr
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Αλλαγή σκυτάλης στην αντιπολίτευση
Ο Λεων. Στεργιόπουλος παραιτήθηκε και παρέδωσε τη θέση του στον Γιώργο Βουδούρη

Μ ε δελτίο τύπου το οποίο στάλθηκε στα ΜΜΕ η 
δημοτική παράταξη Βέλου-Βόχας "Το Μέλλον 
Σήμερα" ανακοίνωσε την αλλαγή στην ηγεσία 

της. Ο Λεωνίδας Στεργιόπουλος, μέχρι πρότινος επι-
κεφαλής και δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 
παραιτήθηκε δίνοντας τη θέση του στον Γιώργο Βου-
δούρη. 

Η ανακοίνωση της παράταξης ανέφερε:  
«Την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποι-

ήθηκε Γενική Συνέλευση της παράταξής μας στην 
οποία συζητήθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές της και 
οι ενέργειες και δράσεις που απαιτούνται για τη διεύ-
ρυνση και ανανέωσή της. 

Ο επικεφαλής της παράταξής μας και δημοτικός 
σύμβουλος Λεωνίδας Στεργιόπουλος πήρε την πρω-
τοβουλία και υπέβαλε την παραίτησή του από το διτ-
τό ρόλο του (επικεφαλής και δημοτικός σύμβουλος) 
ανοίγοντας πρώτος το δρόμο προς το μέλλον, την 
ανανέωση και τη διεύρυνση της παράταξης.  Τον Λε-
ωνίδα Στεργιόπουλο διαδέχεται ο Γιώργος Βουδού-
ρης, ο οποίος αφ’ενός μεν είναι ο πρώτος επιλαχών 
για τη θέση του δημοτικού συμβούλου, αφ’ ετέρου 
ψηφίστηκε ως ο νέος επικεφαλής της παράταξης. 

Σύσσωμη η παράταξή μας επιθυμεί να εκφράσει τις 
ευχαριστίες της προς τον Λεωνίδα, ο οποίος με αξιο-
πρέπεια και υψηλό πολιτικό ήθος τίμησε το ρόλο του,  
υποστήριξε και προήγαγε τις αρχές και τις αξίες όλων 
μας. Έχει το σεβασμό μας για τις προσπάθειές του να 

κρατήσει ζωντανή τη φωνή της παράταξής μας μέσα 
και έξω από το δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας. 
Επί 6,5 χρόνια υπηρέτησε πιστά το χώρο μας και τον 
ευχαριστούμε γι’ αυτό. 

Ο νέος επικεφαλής μας Γιώργος Βουδούρης εί-
ναι 48 ετών, έχει γεννηθεί, κατοικεί και εργάζεται στο 
Ζευγολατιό. Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και  έλαβε M.Sc. από 
το ίδιο πανεπιστήμιο στην Πολεοδομία και Χωροτα-
ξία. Στο τέλος των σπουδών του, έδωσε διάλεξη με 
θέμα «Το πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας και η εφαρμογή 
του στο Δήμο Βόχας Κορινθίας». Έχει συνεργαστεί 
και συνεργάζεται με πολλά μελετητικά και πολεο-
δομικά γραφεία, αλλά και με την Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση Κορινθίας, στη διεύθυνση Πολεοδομίας & 
Χωροταξίας και στη διεύθυνση Μελετών των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών.  Διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στο 
Ζευγολατιό. 

Είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα, στο σχεδιασμό και 
κατασκευή κτιρίων, συνδυάζοντας σύγχρονα με φυ-
σικά υλικά. Έχει συμμετάσχει με τα παραπάνω έργα 
σε Πανελλήνιες και Διεθνείς εκθέσεις.  

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
πρώην πρόεδρος και νυν γραμματέας του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων του Νομού Κορινθίας, ενώ ασχολείται 
ενεργά με τον πολιτισμό και ειδικά το θέατρο. Είναι 
μέλος σε αρκετούς συλλόγους («Ο Βελλερεφών» 
Αρχ. Κορίνθου, Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώ-
τας», Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας).

Η παράταξή μας είναι περήφανη που στο τιμόνι της 
βρίσκεται ένας νέος και αξιόλογος άνθρωπος όπως 
είναι ο Γιώργος Βουδούρης. Συσπειρωνόμαστε γύρω 
του αποφασισμένοι  να διεκδικήσουμε μαζί του ένα 
καλύτερο αύριο για τον τόπο μας!.

Για τη Δημοτική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας
“Το Μέλλον Σήμερα”
Το Γραφείο Τύπου»

Ευχόμαστε στον κ. Βουδούρη, σιδεροκέφαλος και 
κάθε επιτυχία στο έργο του! 

Ο νέος επικεφαλής της παράταξης και δημοτικός 
σύμβουλος Βέλου-Βόχας, Γιώργος Βουδούρης 

είναι ένας νέος επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία 
σε θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας αλλά και 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης.

Δεν πάει άλλο το πρόβλημα με 
τα αδέσποτα, λέει η Νέα Πνοή
Με δελτίο τύπου η δημοτική παράταξη του 
Θανάση Μανάβη αναφέρεται στο πρόβλημα των 
αδέσποτων και σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Θύμα επιχειρηματίας της πόλης που δέχθηκε 
άγρια επίθεση από αγέλη αδέσποτων και 
χρειάστηκε ιατρική φροντίδα…! (...)
Την ίδια στιγμή που το Ξυλόκαστρο 
χρηματοδοτήθηκε φέτος και έχει σε εξέλιξη 
πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων στον δήμο 
Βέλου-Βόχας…πέρα βρέχει…!
Ο δήμος δεν έχει μπεί στον κόπο ασχοληθεί 
με τα ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ αδέσποτα, που είναι 
εγκαταλειμμένα στην μοίρα τους…!!!!
Οι επιθέσεις αδέσποτων στην περιοχή έχουν 
πολλαπλασιαστεί όπως και τα αδέσποτα που ο 
αριθμός τους αυξάνει ραγδαία και θα μεγαλώσει 
περισσότερο μόλις κλείσει η τουριστική 
περίοδος…!
Η «Νέα Πνοή» σε συνεργασία με τις οργανώσεις 
και τους φιλόζωους του δήμου, στα πρώτα 
κιόλας δημοτικά συμβούλια θα φέρει θέμα αλλά 
και ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης των 
αδέσποτων.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί 
άλλο!
ΝΕΑ ΠΝΟΗ-ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Γραφείο Τύπου»
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Θαν. Μανάβης: Η πρόταση μας για την παραλιακή 
ζώνη του δήμου Βέλου-Βόχας

Εκτεθειμένοι οι επιχειρηματίες της παραλιακής ζώνης από τη δημοτική αρχή 
Παπακυριάκου, λέει η δημοτική παράταξη Νέα Πνοή και ο επικεφαλής της Θ. Μανάβης

Κ αταγγελία, με δελτίο τύπου προς τα ΜΜΕ, του 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης για τη μη δη-
μοπράτηση των θέσεων του αιγιαλού, η οποία 

έφερε τσουχτερά πρόστιμα στους επαγγελματίες της 
παραλίας Βραχατίου. 

Η καθεστωτικού τύπου, ιδιοκτησιακή αντίληψη στη 
διακυβέρνηση του δήμου Βέλου –Βόχας από το δή-
μαρχο κ. Παπακυριάκο, τον αντιδήμαρχο κ. Τρωγάδη 
και την παρέα τους, άφησε εκτεθειμένους τους επι-
χειρηματίες της παραλιακής ζώνης του δήμου μας, 
αφού δήμαρχος και αντιδήμαρχος «με το έτσι θέλω» 
αρνήθηκαν να εφαρμόσουν την υπ’αριθμ. 4 / 2019 
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την δημο-
πρασία κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας 
στο Βραχάτι, Κοκκώνι και Νεράντζα.

 Στη δίψα τους για την εκ νέου ανάληψη της εξου-
σίας, οδήγησαν σε ομηρία δεκάδες επιχειρηματίες 
καθιστώντας τους ¨παράνομους¨ αφού ούτε δημο-
πρασία έκαναν ούτε τους εφοδίασαν με οποιαδήποτε 
άδεια για την χρήση του αιγιαλού και παραλίας, εγκα-
ταλείποντας τους στο έλεος του θεού ή χειρότερα στο 
έλεος των αστυνομικών και λιμενικών αρχών οδη-
γώντας τους στην αυτόφωρη διαδικασία , την επιβο-
λή προστίμων και την επιβολή κυρώσεων από την 
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

 Τα λάθη και οι εγκληματικές παραλείψεις δημάρ-
χου και αντιδημάρχου προκειμένου να εκμεταλλευ-
τούν προεκλογικά τους επιχειρηματίες της παραλι-
ακής ζώνης Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράντζας, 
κατέστησαν με το ζόρι παράνομους υγιείς επιχειρη-
ματίες χωρίς καμία δική τους ευθύνη, δημιούργησαν 
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των άλλων επιχειρήσε-
ων στην χερσαία ζώνη λιμένος Βραχατίου, οδήγησαν 
σε απώλεια ανταποδοτικών εσόδων το δήμο μας και 
ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο. 

Αυτό το διοικητικό «μπάχαλο» που δημιούργησαν 
στην παραλιακή ζώνη του δήμου μας έχει υπαίτιους : 
τον δήμαρχο κ. Παπακυριάκο και τον συνεργάτη του 
αντιδήμαρχο κ. Τρωγάδη. Η δημοτική παράταξη ΝΕΑ 
ΠΝΟΗ, ο επικεφαλής Αθανάσιος Μανάβης, οι εκλεγ-
μένοι δημοτικοί σύμβουλοι και τα στελέχη της, θα 
συνεδριάσουν άμεσα για αυτό το σοβαρό θέμα που 
έχει δημιουργηθεί, με σκοπό την προστασία των επι-
χειρηματιών από τα εγκληματικά λάθη και παραλεί-
ψεις της δημοτικής αρχής Παπακυριάκου και φυσικά 
την αναζήτηση των ευθυνών από τους υπαίτιους δή-
μαρχο και αντιδήμαρχο με την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων από τις αρχές και προσωπικού καταλογι-
σμού των απολεσθέντων εσόδων των δημοτών μας. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ 

Ευθύς αμέσως με την σύγκλιση του νέου δημοτι-
κού συμβουλίου, η δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ 
θα φέρει το θέμα με άμεση προτεραιότητα στο δημο-
τικό συμβούλιο με τη δική της πρόταση της οποίας 
οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές – τις οποίες θέτει 
και σε δημόσια διαβούλευση – είναι οι εξής : 
1 | Τήρηση στο ακέραιο των κανονισμών του δήμου 

μας για την χρήση κοινοχρήστων χώρων και αιγι-
αλού και παραλίας. Η ΝΕΑ ΠΝΟΗ είναι φανατικός 
υποστηρικτής της υγιούς επιχειρηματικότητας, 
μιας επιχειρηματικότητας που φέρνει ανάπτυξη, 
προσφέρει θέσεις εργασίας και φέρνει έσοδα στο 

δήμο μας. Ο επιχειρηματίας που θέλει να δραστη-
ριοποιηθεί καταλαμβάνοντας κοινόχρηστους χώ-
ρους θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη δημοτική 
αρχή. 

Ο δήμος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της 
νομιμότητας καθώς και για τον εφοδιασμό με τις 
απαραίτητες διοικητικές άδειες των επιχειρήσεων. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύεται και ο κοινό-
χρηστος χώρος, η ελεύθερη χρήση του οποίου ανή-
κει σε όλους του δημότες.
 2 | Έλεγχος όλων των κοινοχρήστων χώρων του 

δήμου μας, με τον εφοδιασμό αδειών των νόμι-
μων επιχειρήσεων αλλά και την προστασία των 
κοινοχρήστων χώρων από αυθαίρετες καταλή-
ψεις με την άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσε-
ων και απόδοση των κοινοχρήστων χώρων στο 
δημότη του δήμου Βέλου –Βόχας όπου ανήκουν. 

3 | Μείωση κατά 50% της τιμής εκκίνησης της δημο-
πρασίας για την χρήση κοινοχρήστων χώρων αιγι-
αλού και παραλίας για το Βραχάτι, με τιμή εκκίνη-
σης τα οκτώ (8) ευρώ (από 15 που είναι σήμερα) 
τιμή που ισχύει και για τις επιχειρήσεις στη χερ-
σαία ζώνη λιμένος Βραχατίου ού-
τως ώστε να εξομοιωθούν οι τιμές 
δήμου και λιμενικού ταμείου και 
να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγω-
νισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται συνολικά 
στην παραλιακή ζώνη Βραχατίου, 
μια κατάσταση που συντηρεί η δη-
μοτική αρχή Παπακυριάκου πάνω 
από 10 έτη. Μείωση κατά 50% της 
τιμής εκκίνησης της δημοπρασί-
ας για την χρήση κοινοχρήστων 
χώρων αιγιαλού και παραλίας στο 
Κοκκώνι και την Νεράντζα, με τιμή 
εκκίνησης τα πέντε (5) ευρώ (από 
10 που είναι σήμερα) τιμή δίκαιη 
και εύλογη, ανάλογη της τουριστι-
κής κίνησης της περιοχής αλλά και 
των προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει η περιοχή με την διάβρωση 

των ακτών. 
Η πρόταση της δημοτικής μας παράταξης θα κα-

τατεθεί αναλυτικά προς ψήφιση στο δημοτικό συμ-
βούλιο του δήμου Βέλου –Βόχας, μια πρόταση που 
θα εμπεριέχει και τις παρατηρήσεις των ενδιαφε-
ρομένων πλευρών από την δημόσια διαβούλευση, 
προκειμένου να δοθεί μια οριστική και δίκαιη λύση 
στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 
παραλιακή ζώνη του δήμου μας. 

Δεν είναι δυνατόν υγιείς και νόμιμες επιχειρήσεις 
του δήμου μας που προσφέρουν θέσεις εργασίας και 
έσοδα στο δήμο, να έχουν καταστεί όμηροι της δη-
μοτικής αρχής και να ταλαιπωρούνται άδικα με αυ-
τόφωρα και πρόστιμα εξαιτίας της ολιγωρίας και της 
ανικανότητας της δημοτικής αρχής Παπακυριάκου 
και της παρέας του, οι οποίοι άβουλοι και μοιραίοι πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις των εγκληματικών λαθών 
και παραλείψεών τους ανήμποροι να αντιδράσουν.

 Η ΝΕΑ ΠΝΟΗ στο Δήμο Βέλου –Βόχας ξεκίνησε 
και θα συνεχίσει! 

Γραφείο τύπου και επικοινωνίας

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

Μικρά & διάφορα

Το Βραχάτι μας πάνω από όλα!

Μήνυμα του νέου προέδρου Κοινότητας  
Βραχατίου Γιώργου Βασιλείου

Αναλαμβάνοντας και επίσημα τα καθήκοντά 
μου ως πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Βραχατίου, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη 
μία φορά, τον κόσμο ο οποίος με την ψήφο του 
με έφερε σε αυτή τη θέση. Μια θέση ευθύνης 
και τιμής την οποία θα υπηρετήσω με όλες τις 
δυνάμεις μου για το καλό του χωριού μας. 
Το Βραχάτι είναι μια Κοινότητα με σπάνιες 
δυνατότητες, η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε 
τουριστικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό κέ-
ντρο της Κορινθίας. Το Βραχάτι όμως είναι 
πάνω από όλα το χωριό μας, ο τόπος μας 
που αγαπάμε και όλοι ΜΑΖΙ θα δουλέψουμε 
να πετύχουμε το καλύτερο. 
Ως πρόεδρος της Κοινότητας είναι στις προ-
θέσεις μου η συνεργασία και η συνέργεια 

με όλους τους φορείς ώστε να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα του χωριού μας με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας 
καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους μας, κα-
τοίκους και επισκέπτες. Θα με βρείτε πάντα 
δεκτικό σε επισημάνσεις για τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζετε, σε ιδέες και προτάσεις 
για τη λύση τους.
Ήρθε η ώρα να αφήσουμε πίσω μας εκλο-
γικές και άλλες μικροαντιπαραθέσεις και 
ενωμένοι να δουλέψουμε, ουσιαστικά και 
αποδοτικά για το Βραχάτι μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! 
Σας καλώ να δώσουμε τα χέρια και να εργα-
στούμε για το καλό του χωριού μας!
Σας ευχαριστώ πολύ! 
Γιώργος Αντ. Βασιλείου, πρόεδρος Βραχατίου

Ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου για 
την υποδοχή των 
μεταναστών
Με δελτίο τύπου το Επιμελητήριο 
Κορινθίας κάνει γνωστές τις 
θέσεις του προέδρου Παναγιώτη 
Πιτσάκη για την μετεγκατάσταση 
των προσφύγων στις ανοικτές 
δομές του στρατοπέδου 
Κορίνθου. Αναλυτικά, λοιπόν, 
αναφέρει: 
«Ευθύς κ κάθετος στο ζήτημα 
της άφιξης των 800 στη διάρκεια 
της έκτακτης σύσκεψης ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, κ. Παναγιώτης 
Πιτσάκης. Ταυτίστηκαν μαζί 
του Εμπορικός, Δικηγορικός 
Σύλλογος και Εργατικό Κέντρο. Η 
πόλη, οι πολίτες, το "επιχειρείν" 
δεν αντέχουν κ δεν δέχονται 
μια τέτοια δομή. Τουναντίον 
ζητούν κ την απομάκρυνση της 
υπάρχουσας.
Επίσης, Ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. 
Παναγιώτης Πιτσάκης, επισήμανε 
ότι μία τέτοια κατάσταση θα 
επιδεινώσει τα περιστατικά βίας, 
θα υπάρξει αύξηση κλίματος 
ανασφάλειας, ενώ στην ήδη 
υποβαθμισμένη περιοχή γύρω 
από το στρατόπεδο θα υπάρξει 
μεγαλύτερη απαξίωση.
Τέτοιες πράξεις καταστρέφουν 
τις επιχειρήσεις της Κορίνθου 
και όποιοι δυνητικοί επενδυτές, 
θα ματαιώσουν κάθε επενδυτικό 
σχέδιο.
Τέλος, υπάρχουν περιοχές 
στην Πελοπόννησο που δεν 
έχουν δεχθεί μετανάστες και θα 
μπορούσαν να το πράξουν».

Επικίνδυνη συμμορία 
που δρούσε και σε 
Κορινθία εξάρθρωσε 
η ΕΛΑΣ 

Επικίνδυνη συμμορία που τους 
τελευταίους μήνες είχε ρημάξει 
σπίτια από τα Μέγαρα και τον 
Ασπρόπυργο μέχρι τον Πειραιά 
και την Κόρινθο εξάρθρωσε 
η αστυνομία. Δύο μέλη της 
σπείρας συνελήφθησαν και 
άλλοι τρεις αναζητούνται..

Με 58 συμμετοχές το 
4ο Rally Regularity 
Σικυωνίων
Με 58 συμμετοχές έγινε  
την Κυριακή 8 Σεπτέμβρη 
2019 το 4ο Rally Regularity 
Σικυωνιών 2019, με οργανωτή 
την Αγωνιστική Λέσχη 
Αυτοκίνητου Κορινθίας και 
αρωγό την Triskelion, αλλά 
και την στήριξη του Δήμου 
Σικυωνίων.
Όλη η ιστορία της αυτοκίνησης 
δίνει το παρόν στον 4ο 
Αγώνα του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος, που 
αγκαλιάστηκε από τον Δήμο 
Σικυωνίων, αλλά και από 
όλους τους φίλους του 
Ιστορικού αυτοκινήτου.
Tα αυτοκίνητα  εκκίνησαν 
την Κυριακή το πρωί από 
την πλατεία του Κιάτου. Η 
διαδρομή του αγώνα ήταν 
χωρισμένη σε 2 τμήματα με 
ενδιάμεσο σταθμό την Λίμνη 
Δόξα,  το συνολικό μήκος είναι 
150 χλμ με 8 regularity ειδικές 
διαδρομές.Ο Τερματισμός έγινε 
στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου.

Το Λούζι απέκτησε 
αντιδήμαρχο!
Το Λούζι είναι ένας μικρός 
οικισμός του Φενεού, ο 
οποίος διοικητικά ανήκει στην 
Αρχαία Φενεό (Καλύβια). 
Αποτελείται από λίγα σπίτια, 
δυο τρεις οικογένειες οι οποίες 
συνδέονται μεταξύ τους με 
συγγενικούς δεσμούς. 

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 
ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό 
ως προορισμός χάρη στην 
"Ταβέρνα του Μιχάλη" την 
οποία έχει ο Μιχάλης Τσιόγκας. 
Από αυτή τη δημοτική περίοδο 
όμως θα είναι γνωστό και για 
τον αντιδήμαρχό του!

 Ο νέος αντιδήμαρχος Φενεού 
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ είναι 
γέννημα θρέμμα του Λουζίου, 
αφού είναι ο γιος του ιδιοκτήτη 
της προαναφερόμενης 
ταβέρνας. Ο Νίκος είναι ένα 
νέο παιδί γεμάτο όρεξη για 
δουλειά και αγάπη για τον τόπο 
του! 

Εμείς εδώ στην εφημερίδα 
μας επειδή συνδεόμαστε 
με συναισθηματικούς και 
συγγενικούς δεσμούς με το 
Λούζι, νιώθουμε ιδιαίτερα 
υπερήφανοι που ένα δικό 
μας παιδί είναι ο νέος 
αντιδήμαρχος Φενεού 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΝΙΚΟ!
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Γνώμη δήμος Κορινθίων

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Κορινθίων
Ανακοινώθηκαν από τον δήμαρχο κ. Βασίλη Νανόπουλο

Σε συνέντευξη τύπου την πρώτη μέρα της θη-
τείας του ο νέος δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 

Νανόπουλος ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους και 
τις αρμοδιότητες που θα αναλάβουν συνεπικουρώ-
ντας το έργο του.

Ο Βασίλης Νανόπουλος στη συνέντευξη τύπου αιτι-
ολόγησε την απόφασή του να μην υπάρχουν χωρικοί 
αντιδήμαρχοι λέγοντας πώς ο δήμος Κορινθίων είναι 
ένας ενιαίος δήμος και όχι μια ομοσπονδία χωριών. 
Στη συνέχεια παρουσίασε τους νέους αντιδημάρχους 
οι οποίοι είναι:
• Ο Γιάννης Γκεζερλής Αντιδήμαρχος Μελετών και 

Ανάπτυξης,
• Ο Τιμολέων Πιέτρης Αντιδήμαρχος εξυπηρέτη-

σης του πολίτη και τουρισμού

• Ο Σπύρος Ζαχαριάς Αντιδήμαρχος Περιβάλλο-
ντος και Ποιότητας Ζωής 

• Ο Γιώργος Πούρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών

• Η Κόλλια Κωνσταντίνα Αντιδήμαρχος Πολεοδο-
μίας και Εμπορίου 

• Ο Δημήτρης Μπίτζιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλο-
ντος και ποιότητας ζωής.

Όπως  γίνεται σαφές ο δήμαρχος Κορινθίων επέλε-
ξε να κρατήσει το "χαρτοφυλάκιο" των Οικονομικών 
για τον εαυτό του. 

Ο Βασίλης Νανόπουλος ανακοίνωσε και τον νέο 
ΓΓ του Δήμου που θα είναι ο Νεκτάριος Σπηλιό-
πουλος με σπουδές BEng/MEng CE, MSc Project 
Management, MBA Βusiness Management, είναι 

εξειδικευμένος Σύμβουλος Διοίκησης & Επιχειρημα-
τικότητας.

Τα νέα πρόσωπα στα ΝΠΔΔ δήμου Κορινθίων
Ο Θέμης Κουτσιγκίλας είναι ο νέος Πρόεδρος του 

Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος του 
Δήμου Κορινθίων. Για Αντιπρόεδρος προτάθηκε και 
ψηφίστηκε από το σώμα ο κ. Θανάσης Καραχρήστος. 

Στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής νέος πρόεδρος 
είναι ο γιατρός κ. Σωτήρη Παπαδημητρίου και αντι-
πρόεδρος ο κ. Θέμης Κουτσογκίλας με αρμοδιότητα 
τα ΚΑΠΗ.

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ αλλά και του Λιμενικού 
Ταμείου ανέλαβε ο ίδιος ο δήμαρχος Βασίλης Νανό-
πουλος.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Δήμος Κορινθίων

Στον Χρυσοχοΐδη ο Νανόπουλος μετά τις εξελίξεις 
με μετανάστες και στρατόπεδο Κορίνθου

Ανάσταστοι οι Κορίνθιοι για την επιπλέον μεταφορά Μεταναστών και τη μετατροπή 
του στρατοπέδου Κορίνθου σε Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας 

Κ αταγγελία, με δελτίο τύπου προς τα ΜΜΕ, του 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης για τη μη δη-
μοπράτηση των θέσεων του αιγιαλού, η οποία 

έφερε τσουχτερά πρόστιμα στους επαγγελματίες της 
παραλίας Βραχατίου. 

Στην έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο δημαρχείο Κορινθίων ο δήμαρχος Βασίλης Να-
νόπουλος ενημέρωσε βουλευτές, περιφερειακούς 
και δημοτικούς συμβούλους και εμπλεκόμενους 
φορείς ότι περίπου 800 μετανάστες θα έρθουν πολύ 
σύντομα στην Κόρινθο χωρίς να έχει προηγηθεί κά-
ποια συνεννόηση με το δήμο και χωρίς να υπάρχουν 
οι κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας . 

Ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που 
θα επιφέρει στην Κόρινθο αυτή η απόφαση και σχολί-
ασε πως δεν είναι η καταλληλότερη. Γι΄αυτό και ζήτη-
σε να προβούν σε ψήφισμα που θα καταθέσουν στον 
πρωθυπουργό και στο αρμόδιο υπουργείο ζητώντας 
την ακύρωση της απόφασης σχετικά με την αύξηση 
των μεταναστών στο Κέντρο Κράτησης Κορίνθου.

«Όι δημότες της Κορίνθου θα πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα αν χρειαστεί να γίνουν κινητοποιήσεις 
για να μην προχωρήσει το σχέδιο μετατροπής του 
Κέντρου Κράτησης Κορίνθου σε ανοιχτού τύπου» 
τόνισε ο Βασίλης Νανόπουλος.

Εσπευσμένα στον Υπουργό
Το ραντεβού με τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, κλείστηκε άμεσα και 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου. Τον 
δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο, συνόδευ-
αν η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη, ο 
αντιδήμαρχος Γιάννης Γκεζερλής, ο επικεφαλής της 
μείζονος μειοψηφίας Αλέξανδρος Πνευματικός, ο 
Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Χρήστος 
Βλαχοπάνος και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Κορινθίας Χρυσοβαλάντης  Μέλλος και συνομίλησαν 

με τον Υπουργό εκφράζοντας τους έντονους προβλη-
ματισμούς και φόβους τους λόγω των αρνητικών συ-
νεπειών που θα έχει η μεταφορά νέων μεταναστών 
στην Κόρινθο και η μετατροπή του στρατοπέδου σε 
Ανοιχτού Τύπου Δομή Φιλοξενίας.

Κινήθηκαν δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με 
όσα ειπώθηκαν στην Έκτακτη Σύσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε στο δημαρχείο και παρέδωσαν στον 
Υπουργό Ψήφισμα Διαμαρτυρίας που συνυπέγραφαν 
το Δημοτικό Συμβούλιο, περιφερειακοί σύμβουλοι 
και άλλοι φορείς της περιοχής.

 Ωστόσο όπως  τους ενημέρωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης 
είναι τελεσίδικη η απόφαση, ότι πάνω από 600 με-
τανάστες (Αφγανικής καταγωγής – οικογένειες στην 

πλειοψηφία) θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Κράτησης 
Κορίνθου. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να δημιουργη-
θούν οι κατάλληλες υποδομές ώστε η αύξηση του 
αριθμού των μεταναστών να μην επιβαρύνει υπη-
ρεσίες του δήμου, ενώ τόνισε πως θα ενισχύσει με 
αστυνομικές δυνάμεις την περιοχή με στόχο την κα-
ταστολή της εγκληματικότητας.

Στη ΔΕΘ με τον Πρωθυπουργό
Ωστόσο ο Βασίλης Νανόπουλος δεν εφησύχασε και 

στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πέτυχε να προ-
σεγγίσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με 
τον οποίο έκλεισε ραντεβού για τη συζήτηση του επί-
μαχου ζητήματος της μεταφοράς των μεταναστών.
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Στην Εθνική Ομάδα 
ο Θεοδωρόπουλος 
του ΙΣΤ.Ο.Σ.

 Το να εκπροσωπείς την πατρίδα σου σε διεθνείς διοργανώσεις 
είναι κάτι που όλοι οι αθλητές θα ήθελαν να ζήσουν. Γι’ αυτό 
αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για κάθε αθλητή η πρόσκλησή του στην 
εθνική ομάδα. Λίγοι όμως τα καταφέρνουν καθώς η συμμετο-
χή στις εθνικές ομάδες είναι κάτι που απαιτεί υψηλό αγωνι-
στικό επίπεδο, θέληση, πάθος για το άθλημα που υπηρετείς 
και συνέπεια. Γιατί η συμμετοχή στην εθνική δεν χαρίζεται, 
κατακτιέται μέσα από αγώνες.
Μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα 
(5/9/2019) για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο 52ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας που θα διεξαχθεί από τις 
6 έως τις 11 Σεπτέμβρη στο Τίβατ του Μαυροβουνίου. Ανάμεσά 
τους και ο δικός μας αθλητής, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, 
που λίγο πριν κλείσει τα 11 του χρόνια θα φορέσει τη φανέλα 
με το εθνόσημο.   
 Ο Γιώργος είναι ο δεύτερος αθλητής του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου 
Σικυωνίων, μετά τη Ματίνα Τσαπάρα που το 2015 κατέκτησε 
την 4η  θέση στην κατηγορία Optimist Κορασίδων, που θα 
αγωνιστεί με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας.
Η αποστολή ξεκίνησε. Μετά από ένα ολονύκτιο οδικό ταξίδι και 
λίγες ώρες ξεκούρασης τα παιδιά θα ριχτούν στη μάχη για τη 
διάκριση.
Καλή Επιτυχία σε όλα τα παιδιά της εθνικής μας ομάδας.
Καλή επιτυχία Γιώργο.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, 
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας  // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

 ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Καθρέπτης 2 μέτρα σαλονιού, Καναπές τριθέσιος 

που γίνεται κρεβάτι, Κρεβάτι σιδερένιο 
με στρώμα, Τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες,  
Τραπέζι τηλεόρασης, 2 τραπέζια στρογγυλά 

σαλονιού, ένας καθρέπτης δωματίου, ένα πλυντήριο 
ρούχων Morris 2 ετών. Τηλ. 69 89 56 40 24

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ως Νοσοκόμος - Νοσηλευτής για 

ηλικιωμένους  Τηλ. 6989 564 024

ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΑΠΑΝΗ 
ΨΥΧΊΚΕΣ ΑΥΤΟΧΕΊΡΊΕΣ  
Εκδόσεις: Άρωμα
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786188427143 
Αριθμός σελίδων: 70

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το νέο βιβλίο της Αθηνάς Μαλαπά-

νη, Ψυχικές αυτοχειρίες αποτελεί μια 
ανθολογία διηγημάτων με 
κοινωνικό περιεχόμενο. 
Πρόκειται για μικρές, αυ-
τόνομες και αυτοτελείς 
ιστορίες που μπορούν να 
διαβαστούν και ξεχω-
ριστά, με όποια σειρά 
επιθυμεί ο αναγνώστης, 
αλλά έχουν έναν κοινό 
άξονα: τον θάνατο, την 
αυτοχειρία. Ο θάνατος 
-συνήθως με τη μορ-
φή της αυτοκτονίας- 
σκιαγραφείται είτε 
με τη φυσική, κυρι-
ολεκτική του έννοια 
(δηλαδή η διακοπή της ζωής, 
η παύση λειτουργίας του οργανισμού), 
αλλά και με τη μεταφορική του έννοια και 
διάσταση. Μεταφορικά, οι αφηγητές των 
ιστοριών επιθυμούν να δηλώσουν ότι 
πολλές φορές, ο θάνατος είναι ψυχικός, 
καθώς καταστέλλουμε εμείς οι ίδιοι τις 

επιθυμίες μας και ου-
σιαστικά, πεθαίνουμε 

γιατί σκοτώνουμε τα 
όνειρά μας, τους στό-

χους μας, τις φιλοδοξίες 
μας και γενικά, ό,τι καλό 

και όμορφο έχουμε μέσα 
μας.Ένα εύληπτο βιβλίο 

που διαβάζεται πολύ εύ-
κολα. Αποκτήστε το, αξι-

ολογήστε το, χαρίστε το, 
απολαύστε το!

Λίγα λόγια για την 
συγγραφέα

Η Μαλαπάνη Ν. Αθηνά γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1990. Είναι απόφοιτη Κλα-
σικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ, από όπου αποφοίτησε με άρι-
στα (2008-2012). Εκεί παρακολούθησε και 
το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 

κλασικής φιλολογίας, από όπου αποφοί-
τησε επίσης με άριστα (2012-2014). Έχει 
παρακολουθήσει και ένα πρόγραμμα Επι-
χειρηματικότητας στο Οικονομικό τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (2017-2018). 
Εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση ως φι-
λόλογος και καθηγήτρια δημιουργικής γρα-
φής. Επιπλέον, έχει αναλάβει τη διόρθωση 
– επιμέλεια διάφορων επιστημονικών κα 

λογοτεχνικών βιβλίων. Έχει συμμετάσχει 
σε συνέδρια Φιλολογίας, Παιδαγωγικών 
και Επιχειρηματικότητας με έναν αξιόλο-
γο αριθμό προφορικών ανακοινώσεων 
και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και 
συνέδρια Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και 
Ψυχολογίας.  Πέρα από τη λογοτεχνική 
συγγραφή, αγαπά  και τη λογοτεχνική και τη 
θεατρική κριτική.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Νίκος  Καραµαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115
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ΠΩΛΕΊΤΑΊ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΊΟ "ΖΕΜΠΡΊΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ. 

& 5:00-9:00 μ.μ.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:  27410-53500

ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail:  crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΩΛΕΊΤΑΊ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,  

εντός οικοπέδου 4,2 στρεμμάτων
Αποτελείται από 2 σαλόνια, 2 τραπεζαρίες,  

2 κουζίνες, 4 κρεββατοκάμαρες και 3 λουτρά. 
Διαθέτει καλοριφέρ και τζάκι. 

Περιλαμβάνει οικοσκευή αποτελούμενη από:  
2 ψυγεία, πλυντήριο ρούχων και πιάτων,  

2 ηλεκτρικές κουζίνες.
Στο κτήμα υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα, 

πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές, κληματαριά 
και άλλα πολλά δέντρα. Επίσης, 1,5 στρέμμα 

γκαζόν. Πρόσθετα 2 γεωτρήσεις  
και σύστημα συναγερμού.

Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

Πληροφορίες: Ε. Μάργαρης, 
τηλ. 210-6521035, κιν.: 6977 321 444
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