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Στο 1ο Διεθνές Φόρουμ
για το νερό
ο αντιπεριφερειάρχης
Τάσος Γκιολής

2019

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
100 ΗΜΕΡΩΝ

Συνέντευξη Τύπου για τις πρώτες
100 μέρες του στο τιμόνι του
δήμου Κορινθίων.

«Ξεκινήσαμε από την Αρχή!
Παραλάβαμε ένα Δήμο εκτός ελέγχου,
στα όρια της διάλυσης!» Με τη φράση
αυτή ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος ξεκίνησε τον απολογισμό...
■ σελ. 11

■ σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Μεγάλη επιτυχία η εκλογή
Σταματόπουλου στην
Πανελλήνια Ένωση ΔΕΥΑ
Γιατί η εκλογή του είναι
σημαντική για όλη την Κορινθία,
αλλά και την Πελοπόννησο

Παρέμβαση Θανάση
Μανάβη στο ΔΣ
Βέλου-Βόχας
για το έργο του
δημαρχείου
■ σελ. 16

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Αντιπλημμυρικά και
"Αγία Μαρίνα" σε εξέλιξη

■ σελ. 5-6

Καλές Γιορτές!
■ σελ.15

Στο ΕΣΠΑ οδεύει η αποκατάσταση του Αγίου Νικολάου Χαλκείου

■ σελ. 20
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας εμπνευστούμε από το ελπιδοφόρο μήνυμα της μεγάλης γιορτής της
Χριστιανοσύνης: το χαρμόσυνο άγγελμα της γέννησης του Θεανθρώπου, που πλημμυρίζει τις καρδιές μας με αγάπη για
το συνάνθρωπο και γεννά προσδοκίες για μία νέα αρχή.
Η έλευση του Χριστού, του υπέρτατου Συμβόλου Αγάπης, αναγεννά την ελπίδα και αναβιώνει στην ψυχή και στο νου το
όραμα για έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν, που στις μέρες μας ολοένα και απομακρύνεται από τις πανανθρώπινες αξίες
της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Μακριά από τις κυρίαρχες υλικές «αξίες» του κάθε
λογής κέρδους, ας σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, που έχουν την ανάγκη μας. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί πως η
αλληλεγγύη και η αγάπη είναι μονόδρομος προς το Φως, που διαλύει το σκοτάδι και χαράζει νέα πορεία.

ευχές Αργυρώς Πίκουλα

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Κορινθίας

Σας εύχομαι ολόψυχα
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά
με Υγεία, Αγάπη και Δύναμη!

για την Πελοπόννησο

ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

“ΜΕΓΑΕΛΑΙΟΝ”
ευχαριστεί τους πελάτες του
για την προτίµησή τους
και εύχεται σε όλους
καλές γιορτές
µε αγάπη και υγεία!
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά!
Εγκάρδιες ευχές από το
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ
∆ΑΛΗΒΙΓΚΑ
για Καλά Χριστούγεννα
και για µια νέα χρονιά
ειρηνική, δηµιουργική
και ελπιδοφόρα!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ &
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΒΟΧΑΣ

Πολλές ευχές για καλές γιορτές
µε αγάπη και υγεία και µια νέα χρονιά
γεµάτη δύναµη και ελπίδα!
Χρόνια Πολλά Καλή Χρονιά!
Η ∆ιοίκηση, το προπονητικό team
και οι παίκτες του Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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έργα
ΑΥΤΟΨΙΑ
ΓΚΙΟΛΗ

Αποκατάσταση του
δρόμου Τρίκαλα –
Καρυά στην ορεινή
Κορινθία

Αυτοψία στο έργο αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου
Τρίκαλα – Καρυά πραγματοποίησε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, ο
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής.
Το εν λόγω έργο -καθώς
πρόκειται για δρόμο ζωτικής
σημασίας, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, εφόσον οδηγεί
σε όλα τα ορεινά Τρικαλοχώρια- περιλαμβάνεται στις άμεσες
προτεραιότητες που έχουν τεθεί
από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
Η παρέμβαση από την Π.Ε.
Κορινθίας αποσκοπεί ο συγκεκριμένος δρόμος να καταστεί
εύκολα προσβάσιμος και
ασφαλής, δεδομένου ότι πέραν
των μονίμων κατοίκων των
χωριών της περιοχής, εξυπηρετεί και πλήθος τουριστών που
καταφθάνουν σε αυτή και στο
χιονοδρομικό κέντρο.
Προγραμματίζονται δε ανάλογες
παρεμβάσεις, με στόχο αφ΄ενός
την ασφαλή κατάσταση των
επαρχιακών οδικών αξόνων και
αφ’ ετέρου τη διάνοιξη νέων,
όπου απαιτείται, τόσο στην
Κορινθία, όσο και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες,
σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Περιφέρειας.

Στο «1ο Διεθνές Forum για το νερό»
ο Τάσος Γκιολής
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας βρέθηκε στο Ζάππειο για το Forum

Ο

κ. Γκιολής είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενδιαφέρουσες ομιλίες και
την απονομή «Μεταλλίων Νερού» σε
ελληνικές εταιρείες παραγωγής ή επεξεργασίας νερού, καθώς και θέματα σχετικά με την
αντιμετώπιση του προβλήματος του μολυσμένου νερού και της λειψυδρίας γενικότερα.

λήνιας Ένωσης "Κλεισθένης" Μ. Χριστάκης.
Στόχος του Φόρουμ ήταν η συμβολή στην
Το Φόρουμ είχε
αντιμετώπιση
του προβλήματος του μολυσμέτεθεί υπό την αιγίδα
νου
νερού
και
της λειψυδρίας γενικότερα, πατου Προέδρου
ρουσιάζοντας
καινοτόμες
τεχνολογίες κατά τη
της Δημοκρατίας,
διάρκεια
των
εργασιών
του,
καθώς και η καθικ. Προκόπη
έρωσή
του
ως
θεσμός
με
την
υποστήριξη της
Παυλόπουλου
Commission, ούτως ώστε τα επιτεύγματα της
Στην έναρξη του συνεδρίου παρέστησαν ο υφ. Ανάπτυεπιστήμης και της τεχνολογίας για την εξασφάλιση ποιοτιξης Κ. Σκρέκας, ο Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
κού πόσιμου νερού να κοινοποιούνται διεθνώς προσφέροΝΔ Τ.Γαιτάνος, η αντιπεριφερειάρχης Ν. Τομέα Δ. Νάννου
ντας δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής.
και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων. Τοποθετήθηκαν ο
Φέτος για πρώτη φορά απονεμήθηκαν τα “Μετάλλια ΝεΣύμβουλος παρά τω πρωθυπουργώ για το Περιβάλλον Γ.
ρού” σε 3 Ελληνικές Εταιρίες παραγωγής ή επεξεργασίας
Κρεμλής, η Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών
νερού, ενώ παρουσιάστηκαν και καινοτόμες τεχνολογίες
και Σπουδών "Ιωάννης Καποδίστριας" Μ. Ζηλεμένου, ο Διπροκειμένου με την υποστήριξη της Κομισιόν, τα επιτεύγευθυντής του ΕΚεΠΕΚ Γ. Τσάλτας, ο Πρόεδρος της Πανελματα της επιστήμης να καταφέρουν την εξασφάλιση αυτή.
n

4 Περιφερειακά Νέα
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Συνάντηση Κόρκα με Νίκα
για τους εορτασμούς του 2021
Παρούσες και οι εντεταλμένες συμβούλοι
Μ. Σπυριδάκου και Ά. Καλογεροπούλου

Με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τις
εντεταλμένες συμβούλους Μαργαρίτα Σπυριδάκου και Άννα Καλογεροπούλου συναντήθηκε η αντιπεριφερειάρχης
Πελοποννήσου
για την Παιδεία και τον Πολιτισμό
Αθηνά Κόρκα.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η

οργάνωση και ο συντονισμός των
εορτασμών για τα 200 χρόνια από
την έναρξη της επανάστασης του
1821, σε επίπεδο περιφέρειας.
Μετά το τέλος της συνάντησης
η κα Κόρκα δήλωσε: «Είχαμε μια
πολύ εποικοδομητική συνάντηση
με τον περιφερειάρχη και τις συναδέλφους περιφερειακές συμβού-

λους. Επικεντρωθήκαμε στην επισκευή μνημείων που σχετίζονται
με την επανάσταση του 1821 όπως
η μονή Καλτεζών και το κάστρο
της Καρύταινας. Συνεχίζουμε τη
συνεργασία με δήμους και την επιτροπή 2021 για την εποικοδομητική ανάδειξη αυτού του εορτασμού
ορόσημου για τη χώρα μας.»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στην Παμπελοποννησιακή
Ημερίδα Αμεα
«Διεκδικούμε Μαζί»
η Αθηνά Κόρκα

H αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την
Παιδεία και τον Πολιτισμό, Αθήνα Κόρκα συμμετείχε μαζί με το Δημήτρη Σχοινοχωρίτη, αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Πρόνοιας, στη Παμπελοποννησιακή ημερίδα ΑΜΕΑ με θέμα" Διεκδικούμε
μαζί". Στο χαιρετισμό της η κα Κόρκα ανέφερε:
«Το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες
να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την
προσωπική και την επαγγελματική ζωή καθώς
και την κοινωνική ένταξη και πρόσβαση στην
υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο.
Χρέος μας είναι κανένα παιδί ΑΜΕΑ να μην
βρίσκεται εκτός σχολείου, λαμβάνοντας υπ’όψιν
τις ανάγκες και την διαφορετικότητα του κάθε
παιδιού. Χρέος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και όλων μας είναι η έμπρακτη έκφραση της
συμπαράστασης μας με βοήθεια στα κέντρα διημέρευσης με εξειδικευμένους δάσκαλους, στην
πρόσβαση σε όλους τους δημοσίους χώρους και
στην διευκόλυνση της καθημερινότητας τους.»

Πίνακας με μελέτες
ωρίμανσης έργων
στην Περιφέρεια για
το ΕΣΠΑ 2021 – 2027
Πίνακας με τις μελέτες ωρίμανσης έργων για
την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ
2021 – 2027, από κοινού με τα τεχνικά δελτία
των προτεινόμενων έργων, εστάλη σήμερα
Παρασκευή από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προς τα αρμόδια υπουργεία, στην Αθήνα.
“Η σύνταξη του εν λόγω πίνακα είναι αποτέλεσμα εργώδους προσπάθειας ενός μήνα,
ώστε να ξεκαθαριστεί τι έχει γίνει με τις μελέτες, ποιες έχουν δημοπρατηθεί, ποιες έχουν
συμβασιοποιηθεί, ποιες έχουν γίνει έργο, ώστε
να μπορούμε να υποβάλουμε μελέτες για νέα
έργα” τόνισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι “στη
διάθεση της Περιφέρειας, για τη χρηματοδότηση μελετών, υπάρχει ποσόν που μπορεί να
φθάσει και τα 20.000.000 ευρώ”.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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ΕΣΠΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πέντε στα εφτά
για τον δήμο Σικυωνίων!
Πίνακα με τις μελέτες ωρίμανσης
έργων για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 2027, μαζί με τα τεχνικά δελτία των
προτεινόμενων έργων, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου προς τα αρμόδια
υπουργεία στην Αθήνα. Σύμφωνα
με πληροφορίες στη διάθεση της
Περιφέρειας, για τη χρηματοδότηση
μελετών, υπάρχει ποσόν που μπορεί
να φθάσει και τα 20.000.000€.
Από τις 7 συνολικά προτεινόμενες
μελέτες ωρίμανσης έργων που αφορούν στην ΚΟΡΙΝΘΙΑ οι 5 αφορούν
στο δήμο Σικυωνίων και είναι:
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
ΔΟΞΑΣ
Εκτιμώμενος χρόνος 12 μήνες και
το εκτιμώμενο κόστος στα 650.000€
2. ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥΦΕΝΕΟΥΦΡΑΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΞΑΣ
Εκτιμώμενος χρόνος είναι 13 μήνες
και το εκτιμώμενο κόστος στα
1.000.000€
4. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Εκτιμώμενος χρόνος είναι 8 μήνες
και το εκτιμώμενο κόστος στα
200.000€
6. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ
ΝΕΜΕΑ - ΚΙΑΤΟ ΠΑΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ
Εκτιμώμενος χρόνος είναι 18 μήνες
και το εκτιμώμενο κόστος στα
600.000€
7. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΟΣΙΑΜΑΤΙ-ΛΕΒΙΔΙ
Εκτιμώμενος χρόνος είναι 18 μήνες
και το εκτιμώμενο κόστος στα
350.000€.

Μεγάλη επιτυχία Σταματόπουλου
στην Πανελλήνια Ένωση ΔΕΥΑ
Πέτυχε την εκλογή του, ως ανεξάρτητος, στο Διοικητικό Συμβούλιο
Γιατί η εκλογή του είναι σημαντική για την Κορινθία και την Πελοπόννησο

Τ

ο διήμερο 16 και 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε
στη Λάρισα το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης. Η Ένωση αποτελεί
το αυτοδιοικητικά σημαντικότερο
όργανο των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης και
η εκλογή του δημάρχου Σικυωνίων
είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού
είναι ο ένας εκ των δύο μοναδικών
εκπροσώπων της Πελοποννήσου
στο Διοικητικό Συμβούλιο!
Η ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης)
αποτελεί το όργανο της κοινής εκπροσώπησης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όλης

της Ελλάδας και έχει γενικό σκοπό την
ανάπτυξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων και το συντονισμό των ενεργειών
τους, με κύριο στόχο την υποβοήθηση
των ΔΕΥΑ σ' όλες τις φάσεις του έργου
τους, για την κατοχύρωση και την αναβάθμιση του ρόλου του ως κοινωνικών φορέων.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος
Σταματόπουλος, έθεσε υποψηφιότητα
στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητος, χωρίς να ανήκει σε κλίκες και
ομάδες.
Η υποψηφιότητά του, η οποία αρχικά αντιμετωπίστηκε με έκπληξη, κέρδισε τις εντυπώσεις όταν κατά την, προ
της κάλπης, ομιλία του αναφέρθηκε
στο έργο του στην ΔΕΥΑ Σικυωνίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των δήμων της Κο-

ρινθίας δεν ήταν παρόντες στη Γενική
Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ και η υποψηφιότητα του Σταματόπουλου δεν είχε
«τοπικού» χαρακτήρα υποστήριξη
αλλά ούτε και κομματική-πολιτική.
Αλλά ούτε και σε επίπεδο περιφέρειας
υπήρχε αριθμητική υπεροχή.
Η εκλογή Σταματόπουλου βασίστηκε καθαρά στην εκτίμηση που αναπτύχθηκε στο πρόσωπό του, με βάση
την αξιολόγηση του έργου του ως
προέδρου της ΔΕΥΑ Σικυωνίων και
της ξεκάθαρης πολιτικής θέσης του
για τις τομές που είναι αναγκαίες για τη
λειτουργία της Αυτοδιοίκησης.
Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η εκλογή αποτελεί μια
Πανελλήνια αναγνώριση για το «Μοναχόλυκο» της Αυτοδιοίκησης, Σπύρο Σταματόπουλο.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

6 Δήμος Σικυωνίων
Στον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών προχώρησε ο
δήμος Σικυωνίων,
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
εφαρμόζοντας νέους συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτι-
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σμού. Οι νέοι συντελεστές αντίθετα από
τη γενική πρακτική των αυξήσεων, προβλέπουν μειώσεις στα δημοτικά τέλη που
αγγίζουν και το 20% στην πλειοψηφία των
κοινοτήτων.
Το όφελος είναι μεγαλύτερο για την Δ.Ε.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στυμφαλίας όπου τα δημοτικά τέλη ήταν
υψηλότερα ακόμα και από των παραλιακών, τουριστικών κοινοτήτων, των οποίων
οι ανάγκες σε υπηρεσίες καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού είναι έως και τετραπλάσιες από τις αντίστοιχες ορεινών κοινοτήτων.

Δήμος Σικυωνίων: Μείωση έως και 20%
των δημοτικών τελών
Δικαιότερη κατανομή μεταξύ των κοινοτήτων και των δημοτικών ενοτήτων
Συγκεκριμένα για την Κοινότητα Κιάτου τα δημοτικά τέλη μειώνονται κατά
15% περίπου, το ίδιο και στην Δ.Ε. Φενεού (15%) ενώ στη Δ.Ε. Στυμφαλίας η
μείωση φτάνει το 20%. Στις κοινότητες
Μεγάλου Βάλτου, Μικρού Βάλτου, Λαλιωτίου και Σουλίου οι μειώσεις ξεπερνούν το 12%, ενώ για τις κοινότητες Διμηνιού, Πασίου, Μουλκίου και Αρχαίας
Σικυώνος τα δημοτικά τέλη αυξάνονται
κατά 4% περίπου. Τέλος, αύξηση της
τάξης του 18% παρατηρείται και στην
Κοινότητα Κάτω Διμηνιού.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος σε δηλώσεις του επεσήμανε πως «η επαναδιαμόρφωση των συντελεστών είναι μια κίνηση εστιασμένη
στην καλύτερη και δικαιότερη κατανομή των δημοτικών τελών στις κοινότητες του δήμου Σικυωνίων. Σε αντίθεση
με τους περισσότερους δήμους, που
προχωρούν σε αύξηση των δημοτικών
τελών τους, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ισορροπήσουμε με γενναίες μειώσεις τα δημοτικά τέλη και αυτό αποτελεί απόρροια της ορθολογικής και
συνετής διαχείρισης των οικονομικών
του δήμου μας, τα τελευταία έτη».

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Αποτριχώσεις
Μακιγιάζ
Exte Βλεφαρίδες

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon
Elianadometiou

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτική 7
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Συνάντηση Δήμα με Καραμανλή
και δημάρχους της Κορινθίας

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμας επισκέφθηκε μαζί με
τους έξι Δημάρχους του Νομού Κορινθίας ( Βασίλη Νανόπουλο, Γιώργο

Γκιώνη, Αννίβα Παπακυριάκο, Σπύρο Σταματόπουλο, Βλάση Τσιώτο
και Κώστα Φρούσιο), τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα
Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα

Υποδομών Γ. Καραγιάννη. Η συνάντηση έγινε πριν από μερικές ημέρες,
με πρωτοβουλία του Χρίστου Δήμα,
προκειμένου να συζητηθούν θέματα
που αφορούν συνολικά την Κορινθία
όσον αφορά το κομμάτι των υποδομών αλλά πιο ειδικά τις ανάγκες και
τα θέματα που υπάρχουν στον κάθε
Δήμο ξεχωριστά.
Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν :
1. Η άμεση ολοκλήρωση των συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών
έργων επί του αυτοκινητοδρόμου
της εθνικής οδού. Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι έχουν προγραμματιστεί τα έργα και υπάρχει η χρηματοδότηση ώστε εντός του 2020 να
ξεκινήσουν.

2. Η διάβρωση των ακτών, όχι μόνο
στον Νομό Κορινθίας, αλλά στο σύνολο της βόρειας ακτογραμμής της Πελοποννήσου (Νομοί Κορινθίας, Αχαίας
και Αττικής). Εδώ όλοι συμφώνησαν
ότι χρειάζεται κοινή προσέγγιση και
νέα επικαιροποιημένη μελέτη.
3. Ο δρόμος Κιάτο-Νεμέα, ένα δύσκολο αλλά σημαντικό έργο, όπου σε
πρώτη φάση πρέπει να γίνει μία μελέτη σκοπιμότητας, κάτι το οποίο αποδέχτηκε η ηγεσία του Υπουργείου να
ξεκινήσει.
Μετά από το τέλος της συνάντησης
οι Δήμαρχοι δήλωσαν ικανοποιημένοι, χαρακτήρισαν τη συζήτηση ουσιαστική και εποικοδομητική και ευχαρίστησαν τον υφυπουργό Χρίστο Δήμα
για την πρωτοβουλία του.

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

8
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Εύχοµαι ολόψυχα
για τις Άγιες µέρες
των Χριστουγέννων
υγεία, δύναµη, αγάπη κι
ευτυχία! Χρόνια πολλά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ
Αντιδήµαρχος ∆ήµου Σικυωνίων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χριστούγεννα στο Κιάτο

Τ

α ξωτικά και οι βοηθοί του Αη Βασίλη θα μεταμορφώσουν το
Κιάτο σε ένα παραμυθένιο σκηνικό με δράσεις και εκδηλώσεις
για μικρούς και μεγάλους!
Το Χριστουγεννιάτικο πάρκο στην πλατεία Ελευθερίας, σε ένα
γιορτινό σκηνικό με Χριστουγεννιάτικα σπιτάκια με λιχουδιές, το Έλκηθρο
του Αη Βασίλη, μία μεγάλη Πανοραμική Ρόδα και μια Εκκρεμής Βάρκα θα
περιμένει καθημερινά τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά για διασκέδαση και
πολλά δώρα!
Ένα Χριστουγεννιάτικο τρενάκι θα κάνει βόλτες τους επισκέπτες στον
πεζόδρομο της Κλεισθένους και ένα Γιγάντιο τραμπολίνο στον πεζόδρομο
της Μιαούλη θα περιμένει τα παιδιά για παιχνίδι!
Παράλληλες Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες θα φέρουν τα παιδιά και
τους μεγάλους κοντά στο νόημα των Χριστουγέννων:
Θεατρικές παραστάσεις, Αφήγηση Παραμυθιών, Κινηματογράφος, Κουκλοθέατρο, Γράμματα στον Αη Βασίλη και Καλλιτεχνικά εργαστήρια. Το
μουσικό σύνολο Sikyon Brass and Ensamble θα παίζει Χριστουγεννιάτικες
μελωδίες στους δρόμους της πόλης και Θα ακούσουμε τα κάλαντα από τη
Φιλαρμονική του Δήμου και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τις χορωδίες του Δήμου Σικυωνίων, των πολιτιστικών συλλόγων και από παιδιά.

Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019
18:00 Πολιτιστικό Κέντρο
Κιάτου
Λύκειο Ελληνίδων
«Χριστουγεννιάτικο παραμύθι»
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
16:00 | Πεζόδρομος Μιαούλη
Οι ξωτικοκαλλιτέχνες και η παρέα
τους φτιάχνουν Χριστουγεννιάτικες
Κατασκευές
Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα στους
δρόμους της πόλης από την
Φιλαρμονική του Δήμου Σικυωνίων
Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2019
11:30 | Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Αφήγηση παραμυθιών από
τον Σύλλογο Πολιτισμού «Σαν
παραμύθι»
18:00 | Δημοτικό Θεάτρο
Κιάτου
«Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική
εκδήλωση» από την Ένωση
Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου
19:00 | Πλατεία Γκούρας
Γουρουνοκαυγάδες | Δωρεάν
Τοπικά εδέσματα και άφθονο κρασί

Υγεία, Αγάπη, Ευεξία Ευτυχία,
Όνειρα, Χαµόγελα, Επιτυχίες…
Οι ευχές µας για τα φετινά Χριστούγεννα
και τη νέα Χρονιά που πλησιάζει.

Χρόνια πολλά!
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΑΤΟΥ

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019
18:00 | Δημοτικό Θεάτρο
Κιάτου
Παιδική Θεατρική παράσταση «Τα
παράδοξα Χριστούγεννα» από τον
θίασο «ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ» | Είσοδος
8€
Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019
11:00 | Πλ. Ελευθερίας, Κιάτο
Στέλνουμε τα Γράμματα στο Αη
Βασίλη με το τμήμα εικαστικών του
Ν.Π. «ΜΗΚΩΝΗ
Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019
11:30 | Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας (ΠΙΟΠ)
Αφήγηση παραμυθιών από
τον Σύλλογο Πολιτισμού «Σαν
παραμύθι»
17:30 | Εμπορικό κέντρο
“Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα του
Κόσμου” στους δρόμους της πόλης
από τους Sikyon Brass and Ensable
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019
11:00 | Πεζόδρομος
Κλεισθένους
ΞωτικοSurvivor | Ξωτικά και
καλλικάτζαροι στην πίστα του
SURVIVOR | “ΜΗΚΩΝΗ»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Σικυωνίων 9
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Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019
Τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στους δρόμους
της πόλης, από την Φιλαρμονική του Δήμου
Σικυωνίων
17:30 | Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Κιν/φος για παιδιά | Μία ιστορία για τον Αη Βασίλη /
Christmas Story
Διάρκεια: 80’
Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020
21:00 | Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Κιν/φος για ενήλικες | Η Σκύλα / Scarlet Street
Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020
21:00| Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Κιν/κη προβολή musicall σε συνεργασία με το Σινέ
ΠΑΛΛΑΣ
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020
18:00 | Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Κιν/φος για παιδιά | Το παιδί που ήθελε να γίνει
αρκούδα
21:00 | Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου
Κιν/φος για ενήλικες | Οι Δολοφόνοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από τη Θράκη, τη
Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Ρούμελη
και το Μοριά από την Φιλαρμονική του Δήμου.
Νωρίς το πρωί: Πανόπαμα, Κάτω Ταρσός,
Αρχαία Φενεός, Σιβίστα Γκούρα, Μοσιά,
Μάτι, Μεσσινό.
Νωρίς το απόγευμα: Καστανιά, Λαύκα, Ψάρι,
Καρτέρι, Στυμφαλία, Καλιάννους, Κεφαλάρι,
Δροσοπηγή, Ασπρόκαμπο,
Καίσαρι, Κλημέντι, Βελίνα.
Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019
Τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τη Θράκη,
τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη
Ρούμελη και το Μοριά από την Φιλαρμονική του
Δήμου.
Νωρίς το πρωί: Μποζικά, Γονούσα, Αρχαία
Τιτάνη, Παραδείσι, Κρυονέρι, Σούλι.
Νωρίς το απόγευμα: Μικρός Βάλτος, Μεγάλος
Βάλτος, Λαλιώτη, Άνω Διμηνιό, Μούλκι,
Αρχαία Σικυώνα (Βασιλικό), Τραγάνα, Πάσιο.

Για τη συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια καθ᾽ όλη τη
εορταστική περίοδο, θα προμηθευτείτε το εορταστικό κουπόνι των 5 €, από το Xριστουγεννιάτικο Πάρκο στην Πλ. Ελευθερίας στο Κιάτο.
Όλες οι Εκδηλώσεις & οι Δραστηριότητες είναι με
δωρεάν συμμετοχή για όλους!
Το ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ του Δ. Σικυωνίων & ο
Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, σας προσκαλούν να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να νιώσουμε
το πνεύμα των Χριστουγέννων και να ανταλλάξουμε τις πιο θερμές ευχές μας για τον καινούργιο χρόνο!

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23/10

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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«Ξεκινήσαμε από την Αρχή! Παραλάβαμε ένα Δήμο εκτός
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ελέγχου, στα όρια
της διάλυσης!» Με
τη φράση αυτή ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος οριοθέτησε στην

συνέντευξη απολογισμού των πρώτων
100 ημερών την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου
2019 από την Αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου, την αλλαγή που επήλθε στο
Δήμο Κορινθίων στις 3 Σεπτεμβρίου κυρίως όμως την επανεκκίνηση σε κάθε τομέα

δράσης του Δήμου. Τρεις μήνες μετά, τα
αποτελέσματα στην Διοίκηση, την λειτουργία, την αποτελεσματικότητά είναι εμφανή
καταδεικνύοντας την ύπαρξη σχεδίου, την
ικανότητα εφαρμογής του και βεβαίως την
ορθότητα της επιλογής των προσώπων!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Απολογισμός 100 ημερών στο
τιμόνι του δήμου Κορινθίων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ –
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
«Αντικαταστήσαμε με σύγχρονο μοντέλο διοίκησης το παλαιοκομματικό
που εφάρμοζε η προηγούμενη αρχή!
Οι κατάλληλοι άνθρωποι μπήκαν στις
κατάλληλες θέσεις. Οι υπάλληλοι πλέον γνωρίζουν την περιγραφή της εργασίας, συνομιλούν με το Δήμαρχο και
τον συναντούν, μετέχουν προτείνοντας
ιδέες που υιοθετούνται, είναι αποτελεσματικότεροι. Οι επιλογές μου στα
πρόσωπα των Αντιδημάρχων δικαιώθηκαν! Ο Γενικός Γραμματέας έχει
αρμοδιότητες και σημαντικό ρόλο στο
Δήμο. Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν είναι
«φαντάσματα» όπως στο παρελθόν
αλλά εργάζονται 8 ώρες επι συγκεκριμένου αντικειμένου. Η συνεργασία
και ο συντονισμός προσώπων και
δράσεων λειτουργούν προς τον κοινό στόχο, την παραγωγή έργου υπέρ
του δήμου και των πολιτών. Οι επιλογές μου δεν έχουν διαψευστεί.»
Ενδεικτικά,
• αποτελεσματικότερα λειτουργεί το
τμήμα προμηθειών εκεί όπου πλέον οι διαγωνισμοί δεν είναι άγονοι
και οι εκπτώσεις αγγίζουν το 40%
και όχι το… 1%. Οι πληρωμές είναι
άμεσες κι αυτό καθιστά πια το δήμο
φερέγγυο.
• Οι Επιτροπές παραλαβής έργων
έχουν ήδη συσταθεί με την μέθοδο
της κλήρωσης και με αντιπροσωπευτικότητα δίνοντας σωστούς διαγωνισμούς και σωστές αποφάσεις
• 6.000 αιτήσεις πολιτών διεκπεραιώθηκαν από τα ΚΕΠ
• Η Ταχύτητα διαδικτύου – εξυπηρέτησης 20πλασιάστηκε στις τεχνικές υπηρεσίες
• Αναβαθμίστηκε το site του Δήμου
• Η εφαρμογή NovoVille αναβαθμίστηκε με συντεταγμένες του προβλήματος δίνοντας λύσεις. Θα κα-

ταστεί αποτελεσματικότερη με την
λειτουργία της Γραμμής του Δημότη
για την οποία είχε υπογραφεί σύμβαση 25.000 ευρώ ετησίως χωρίς
να λειτουργήσει ποτέ ουσιαστικά

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ –
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ – ΤΑΞΗ
Το στοίχημα της καθαριότητας, της
καθημερινότητας και της τάξης κερδήθηκε τους τρείς αυτούς μήνες. Η
οργάνωση, το σχέδιο, ο συντονισμός
και η συνεργασία των τμημάτων έφεραν αποτέλεσμα χωρίς ν αλλάξει ο
αριθμός του προσωπικού αλλά και τα
μέσα, βέβαια υπήρξε ενίσχυσή τους
με την συντήρηση και αποκατάσταση
εκείνων που για χρόνια βρίσκονταν
στις αποθήκες του δήμου.
«Η πόλη καθάρισε! Οι κάδοι άδειασαν
και μετά από 15 χρόνια πλύθηκαν! Τα
δέντρα κλαδευτήκαν, το γκαζόν έτυχε

φροντίδας, αποψιλώθηκαν κοιμητήρια και παιδικές χαρές, η εικόνα του
Δήμου άλλαξε και ευχαριστώ όλους
όσους εργάστηκαν γι αυτό! Το σχέδιο
μας είναι αποτελεσματικό και στόχος
μας είναι αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί, το αποτέλεσμα της να μεγαλώνει. Προχωρούμε σύντομα στην
ανταποδοτική ανακύκλωση και την
κομποστοποίηση ενώ σε ένα μήνα θα
υλοποιηθεί και η ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων.»
Παράλληλα,
• Στην χωματερή του δήμου εκεί
όπου ο καθείς ανεξέλεγκτα έφτανε
και εναπόθετε απορρίμματα υπάρχει έλεγχος σε 24ωρη βάση και
απομακρύνθηκαν τα σκουπίδια
• Τοποθετήθηκαν κάδοι για ογκώδη
αντικείμενα με συνεργασία ιδιώτη

• Η εμπλοκή στο σχέδιο πόλης Ζ7
που αφορά και το εργοστάσιο
απορριμμάτων, αντιμετωπίζεται
• Η ανταποδοτική ανακύκλωση και
το «πράσινο σημείο» προχωρούν,
σε 1 μήνα θα ξεκινήσει και η ανακύκλωση ενδυμάτων / υποδημάτων.
«Στόχος ο Δήμος να είναι πρότυπο ανακύκλωσης» η δήλωση του
Δημάρχου.
• εκτελείται η σύμβαση για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και ήδη έχει
απομακρυνθεί μεγάλος αριθμός,
• τα αδέσποτα περιορίστηκαν με
εντατικό έλεγχο και αποτροπή
εγκατάλειψης ζώων από άλλες
περιοχές ,σύντομα θα ξεκινήσει η
στείρωση και ο εμβολιασμός τους
• ρέματα και φρεάτια καθαρίστηκαν,
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

12 Δήμος Κορινθίων
• εκτελέστηκε αντιπλημμυρικό έργο στην Ποσειδωνία απαλλάσσοντας την περιοχή από χρόνια
πλημμυρικά φαινόμενα αναλόγως και στον Συνοικισμό.
• Τοποθετήθηκαν τουαλέτες στις λαϊκές αγορές,
καθορίστηκαν οι θέσεις και το πλαίσιο λειτουργίας
τους
• Ενισχύθηκε ο φωτισμός της πόλης με την τοποθέτηση 2.000 λαμπτήρων,
• η πόλη απέκτησε έπειτα από χρόνια Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο εορταστικός διάκοσμος ανανεώθηκε ενώ
• 36 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλο
το Δήμο με ντόπια μουσικά σύνολα και συλλόγους
αναδεικνύοντας έτσι το τοπικό στοιχείο και έργο

«ΜΥΘΟΣ» ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ 28 εκ ΕΥΡΩ
Ο Δήμαρχος απομυθοποίησε τον ισχυρισμό περί
«ισχυρού ταμείου» κάνοντας παράλληλα λόγο για
κακή διαχείριση σε επιτροπές και νομικά πρόσωπα
του δήμου, για την ρητή εντολή του ιδίου μέχρι και
το Μάρτιο να έχουν δοθεί οι εκθέσεις των ορκωτών
και σε 6 μήνες να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες
ισολογισμών. «Στα ταμεία του Δήμου υπάρχουν 28
εκ ευρώ αλλά αυτή είναι η μισή αλήθεια. Οι υποχρεώσεις πληρωμών του Δήμου σήμερα είναι 22
εκ ευρώ. Τα περί ισχυρού ταμείου λοιπόν δεν είναι
παρά μύθος. Παράλληλα έχουμε εντοπίσει περιπτώσεις κακοδιαχείρισης τις οποίες ελέγχουμε όπως
στην Πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, το Λιμενικό
Ταμείο και το ΚΕΠΑΠ όπου δεν κατατίθεντο ισολογισμοί από το 2014. «Θ αποδοθούν ευθύνες, αν
διαπιστωθεί από ορκωτούς λογιστές και ελεγκτικό
συνέδριο παρανομίες, απάντησε ο δήμαρχος σε σχετική ερώτηση. Έχω ζητήσει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έως το Μάρτιο και σε 6 μήνες να έχουμε
τελειώσει με ισολογισμούς και εκθέσεις ορκωτών.»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η μέριμνα και προστασία των ανθρώπων που έχουν
ανάγκη αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα.
• Οι άστεγοι του δήμου βρήκαν καταφύγιο για τις
καθημερινές ανάγκες τους στο ΚΗΦΗ του δήμου
ενώ αναμένεται να υπάρξει και ειδικός χώρος
στέγασης τους για την περίοδο των γιορτών.
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• Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού παντοπωλείου την
φετινή χρονιά θα λάβουν διπλάσια ποσότητα τροφίμων, ο δήμος βρήκε τρόπο να ανταποκριθεί ,δεδομένων των ζητημάτων νομιμότητας που αντιμετωπίζει η σύμβαση που υπέγραψε ο κ.Πνευματικός δυο ώρες πριν ολοκληρώσει την θητεία
του με συγκεκριμένη επιχείρηση του δήμου. «Η
σύμβαση με τον κ.Κακογιάννη δεν θα υλοποιηθεί
πριν διευκρινιστούν πλήρως ζητήματα νομιμότητας. Είναι η τελευταία σύμβαση που υπέγραψε ο
κ.Πνευματικός τις τελευταίες 2 ώρες που ήταν
Δήμαρχος. Γιατί δεν την άφηνε στην επόμενη
αρχή;» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
• Στα ΚΑΠΗ επήλθε αλλαγή στις συνθέσεις, αλλαγή
στην φιλοσοφία λειτουργίας τους και το επόμενο διάστημα οι δράσεις και το πρόγραμμα τους θα
είναι εντελώς διαφορετικό απ ότι μέχρι σήμερα.
• Ο Δήμος στήριξε τον Σύλλογο Αλβανών για την
συγκέντρωση και μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς
• Με ενέργειες του δήμου, με υπεύθυνη και σοβαρή στάση αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της ανοιχτής δομής μεταναστών, δεν μεταφέρθηκαν νέοι
μετανάστες σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα της
Κορίνθου, υπήρξαν επαφές στα αρμόδια Υπουργεία και αποτελεσματική κινητοποίηση της αρχής.
Αίτημα του Δήμου παραμένει η διασπορά σε όλες
τις πόλεις. Και η Κλειστή και η Ανοιχτή Δομή ξεκίνησαν επί των ημερών του κ.Πνευματικού
• Δημιουργήθηκε η πρώτη πιστοποιημένη παιδική
χαρά για ΑΜΕΑ στο Δήμο ενώ ανεστάλη η λειτουργία των επικίνδυνων παιδικών χαρών,
• Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες επισκευές στα
σχολεία του δήμου,
• Τοποθετήθηκε νέα αίθουσα προκάτ για το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο και την κάλυψη των αναγκών
του
• Στηρίχθηκαν δράσεις και συνέδρια του Συλλόγου ΑΜΕΑ, του Συνδέσμου Φιλολόγων, της Δρ
Έλενας Κόρκα για την ανασκαφή
της Τενέας «ΤΡΟΙΑ – ΤΕΝΕΑ –
ΡΩΜΗ», φιλανθρωπικό τουρνουά
μπάσκετ για την στήριξη των παιδιών με καρκίνο
• Πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις
για τον Κυβερνήτη του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ Μ.Ιατρίδη

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

• Στηρίχθηκε η προσπάθεια διεκδίκησης των Πανευρωπαϊκών Σκοπευτικών Αγώνων οι οποίοι
θα πραγματοποιηθούν στην Κόρινθο.

ΕΡΓΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Το σχέδιο, η τάξη και η αναδιάρθρωση στις τεχνικές
υπηρεσίες έχουν οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα
ενώ η διαπραγμάτευση για την πλατεία Παναγή
Τσαλδάρη το βάρος της οποίας σήκωσε ο ίδιος ο
Δήμαρχος, οδήγησε στην λύση του «Γόρδιου δεσμού» που ταλάνισε για 1,5 έτος την πόλη, την
επανέναρξη των εργασιών και την δέσμευση παράδοσης στα τέλη Μαΐου.
Επιπλέον,
• Επετεύχθη διαδημοτική συνεργασία με τους
Δήμους Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Βέλου – Βόχας για δίκτυα αποχέτευσης
• Ολοκληρώθηκε η αγροτική οδοποιία στα Δημοτικά Διαμερίσματα
• Υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά σε Ποσειδωνία
και Συνοικισμό λύνοντας χρόνια προβλήματα
• Επισκευάστηκε το οστεοφυλάκιο και σύντομα θα
υπάρξει ηλεκτρονικό Κοιμητήριο
• Ξεκίνησε η ανάπτυξη δικτύου με πιστοποιημένες
και ασφαλείς παιδικές χαρές, η πρώτη επί της
Γ. Παπανδρέου με προδιαγραφές ΑΜΕΑ παραδόθηκε πριν λίγες ημέρες ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει η επισκευή σε όσες είναι απαραίτητο με
ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας σε όσες είναι
επικίνδυνε για τα παιδιά
• Αναδεικνύεται το θέατρο της Τενέας και στηρίζονται οι ανασκαφές στην περιοχή. Η Τενέα είναι η περιοχή με την οποίαν ο Δήμος μετέχει στο
«urban Innovative Actions», επιδοτούμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
• Έγιναν επισκευές στο Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου
• Πραγματοποιήθηκε Εξωραϊσμός στην πλατεία

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Κορινθίων 13

Εξαμιλίων και τοποθετήθηκε φωτισμός
• Ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσεις, όπου υπάρχουν προβλήματα
με τις εργολαβίες αντιμετωπίζονται

ΕΠΑΦΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ο Δήμος στους 3 πρώτους μήνες απέκτησε την εξωστρέφεια που έχει ανάγκη, ο Δήμαρχος είχε συναντήσεις και
επαφές εντός και εκτός Ελλάδος με τα
αποτελέσματα να είναι ήδη απτά.
• Συμφωνία με τη ΔΕΗ για την υπογειοποίηση του εναέριου δικτύου
της πόλης
• Υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με το Επιμελητήριο
• Συνεργασία με την Σχολή Μηχανικού
• Παρουσία του Δημάρχου στις Βρυξέλες και επαφές για ευρωπαϊκά
προγράμματα και χρηματοδότηση
δήμων
• Συμμετοχή στο συνέδριο για την
Έξυπνη και Βιώσιμη πόλη του δήμου Τρικκαίων
• Συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων –
συνεδρίαση στο Βραχάτι
• Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, υπήρξε δέσμευση πως τα
3 εκ ευρώ που δικαιούται ο Δήμος
για την αποκατάσταση των ζημιών

του «Ζορμπά» θα δοθούν τον Δεκέμβριο
• Συνάντηση με τον Γ.Γ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για στήριξη και κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων
• Συνάντηση με τον Υπουργό Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη για τα ζητήματα των
δομών μεταναστών
• Συναντήσεις και λαϊκές συνελεύ-

σεις στα Δημοτικά διαμερίσματα
για ενημέρωση και δρομολόγηση
λύσεων
• Επαφές με φορείς και σωματεία
όπως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο Εμπορικός Σύλλογος, Τα
αθλητικά και Κοινωνικά σωματεία
η συνεργασία με τα οποία διέπεται
από μια νέα φιλοσοφία κυρίως στο
κομμάτι των επιχορηγήσεων.
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε κλείνοντας
την εισήγησή του πως θα υπάρξει
ανάλογος απολογισμός πεπραγμένων
στην συμπλήρωση ενός έτους δημοτικής σημειώνοντας πως «Το έργο
που θα έχει την σφραγίδα μας είναι
αυτό που θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε από τον Μάρτιο, όταν θα έχουμε ψηφίσει τον Προϋπολογισμό και

το Τεχνικό Πρόγραμμα. Έχουμε ήδη
πετύχει πολλά, η εξωστρέφεια που
απέκτησε ο Δήμος αποκαθιστώντας
τις σχέσεις του με τα Υπουργεία και
την Περιφέρεια θα οδηγήσει σε νέα
εισροή πόρων, απαραίτητων για την
ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο Δήμος
Κορινθίων.»
Τέλος, ευχαρίστησε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την παρουσία
τους τονίζοντας την σπουδαιότητα
του έργου τους και την δική του πεποίθηση πως η πληροφορία πρέπει να
διαχέεται αφού ο καλά ενημερωμένος
δημότης είναι ο ενεργός δημότης, και
τέτοιους δημότες χρειάζεται ο Δήμος
Κορινθίων και η Δημοτική αρχή ως
συμμέτοχους στην προσπάθεια και
επίτευξη των στόχων!

189€

399€

Αλυσοπρίονο Husqvarna 120

Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

1350€

Κοσκίνες
από

125€
Felco 811 Ψαλίδα

430€

1630€

Πάγκος
ελαιοσυλλογής
Ψεκαστικά

Zanon Χτένι
12V & 33V
Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40
12V 590€

33V 1080€

Θρυμματιστής ΒΙΟ 85

1850€

Honda

419€

Master

259€
από

36€

ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΧΙΝΟΣ

Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

270€

Kονταροπρίονο βενζίνης

150€

ΨΥΛΛΑΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας

15
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αγορά
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Υπερσύγχρονο
απορριμματοφόρο
Υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας και χωρητικότητας 14 κυβικών μέτρων,
με σύστημα πλύσης κάδων
πρόκειται να αγοράσει ο δήμος
Βέλου-Βόχας. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες το νέο
όχημα, κόστους 200.000€,
περίπου, θα συμβάλει τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό και
την βελτίωση της λειτουργίας
της υπηρεσίας Καθαριότητας
του δήμου Βέλου-Βόχας. Με
την αγορά του αναμένεται
η ουσιαστική ενίσχυση των
παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες αφού θα
ενισχυθεί σημαντικά ο στόλος
των οχημάτων καθαριότητας
και θα γίνει αποδοτικότερη η
λειτουργία του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
του δήμου.
Επιπλέον, το πολύ σημαντικό
προσόν του νέου οχήματος
είναι αυτό της πλύσης των κάδων, γεγονός που θα συμβάλει
σημαντικά στην αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής, αλλά και
της προστασίας του περιβάλλοντος.
Εξάλλου δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ένα
καινούργιο όχημα έχει μικρότερη κατανάλωση καυσίμων,
ευκολία στην εύρεση ανταλλακτικών, σημαντική μείωση
στην εκπομπή καυσαερίων,
ενώ οι νέες τεχνολογίες με τις
οποίες είναι κατασκευασμένο
εξασφαλίζουν αφενός προηγμένα συστήματα ασφαλείας και
αφετέρου βοηθούν σημαντικά
στη μείωση του χρόνου εργασίας και μετακίνησης.

Σε εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά και
οι εργασίες στην Αγίας Μαρίνας
Κατασκευάστηκε τοιχείο σε τμήματα της οδού Ζευγολατιό-Καλέντζι

Ξ

n
Αγίας Μαρίνας στο Βέλο α) με την εκσκαεκίνησε το έργο με τίτλο ΄΄ΑνακαταΗ οδός της Αγίας Μαρίνας
σκευή υφιστάμενων αντιπλημμυριφή της τομής αποχέτευσης λυμάτων και
κών έργων Δήμου Βέλου Βόχας προϋπομισού μέτρου εκατέρωθεν αυτής σε τμήφαίνεται τελικά ότι θα
λογισμού 430.000,00€.
μα της οδού, σε βάθος 60cm και β) με την
ολοκληρωθεί την προσεχή
Περιλαμβάνονται εργασίες κατασκευής
επένδυση της ανωτέρω εκσκαφής με γαιΆνοιξη, αν πάνε όλα καλά,
τσιμενταυλάκων, σιδηρών υδροληψιών
ωύφασμα οπλισμού επιχωμάτων, εφελκυμετά και τη νέα παράταση που
(πόρτες) και διαβάσεις πλακοσκεπείς για
στικής αντοχής και πλήρωση με θραυστό
δόθηκε από την Περιφέρεια
την είσοδο των γεωργικών μηχανημάτων
υλικό.
στον εργολάβο.
για την καλλιέργεια των εκτάσεων.
Τέλος, ολοκληρώνονται οι εργασίες
Συνολικά θα κατασκευαστούν 3.900 μέσκυροδέτησης για την κατασκευή των
τρα στις κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίτοιχείων σε τμήματα της οδού Ζευγολατιόου, Κοκκωνίου, Ευαγγελίστριας και Πουλίτσας. Το έργο που
Καλέντζι. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν τα
χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια (Δ.Ε-ΣΑΕΠ 526).
τμήματα αυτά στην κυκλοφορία με μερική διαπλάτυνση της
Παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες οδοποιίας της οδού
οδού σε μια χαρακτηριστικά επικίνδυνη στροφή.
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Χρόνια πολλά!
Καλά Χριστούγεννα
σε όλους!
Ας γίνει το 2020 αφετηρία
µίας δηµιουργικής και
πιο όµορφης εποχής!
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Μειοψηφίας
δήµου Βέλου-Βόχας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το Συµβούλιο
και ο Πρόεδρος της
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

εύχονται σε όλους οι µέρες
των Χριστουγέννων
να χαρίσουν υγεία,
αγάπη, ελπίδα &
η νέα χρονιά να εκπληρώσει
όλες τις ευχές σας!

Παρέμβαση Μανάβη για το δημαρχείο
στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας
Τ

ην περασμένη Παρασκευή, εμπεριστατωμένα και
με πλήθος εγγράφων ανά χείρας, έθεσα ερωτήματα
που αφορούν τη χρηματοδότηση έργων που όλο ακούμε
και ποτέ δεν βλέπουμε.
Το ερώτημα που τέθηκε, αρχικά, προς τον Δήμαρχο
Βέλου-Βόχας ήταν πολύ συγκεκριμένο: Τι γίνεται με το
έργο της αποπεράτωσης του δημαρχείου στο Ζευγολατιό. Ζήτησα εξηγήσεις γιατί το έργο δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Φιλόδημος, τι στιγμή που άλλα,
παρόμοια έργα που έχουν κατατεθεί πολύ μετά την πρόταση του Δήμου Βέλου-Βόχας έχουν πάρει τα χρήματα
που τους αναλογούν.
Πιο συγκεκριμένα, στις 16 Ιανουαρίου 2019, όπως
ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του Δήμου ΒέλουΒόχας συνοδεία φωτογραφιών, κατατέθηκε η πρόταση
στο Φιλόδημο για την αποπεράτωση του Δημαρχείου,
από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Μέχρι σήμερα το έργο δεν
έχει ενταχθεί, δεν έχει χρηματοδοτηθεί. Την ίδια εποχή
και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ αργότερα, κατατέθηκαν προτάσεις για ανέγερση ή αποπεράτωση δημοτικών

κτηρίων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν!
Συγκεκριμένα:
• 16 δήμοι κατέθεσαν φάκελο στο ίδιο πρόγραμμα με
τον Δήμο Βέλου-Βόχας
• Οι αιτήσεις τους, εκτός αυτών που προέρχονταν από
μετατροπές προσκλήσεων, κατατέθηκαν μεταξύ 14-012019 και 28-03-2019. Δηλαδή ή ταυτόχρονα με το Δήμο
Βέλου-Βόχας ή μέχρι και 2,5 μήνες αργότερα
• Οι 16 αιτήσεις των υπολοίπων δήμων χρηματοδοτήθηκαν στο διάστημα από τις 07-03-2019 έως και 0706-2019, όλες δηλαδή, το πολύ σε δύο μήνες από την
κατάθεση της αίτησης.
• Από τους 16 δήμους οι προτάσεις των 4 (Αγιάς, Σητείας, Ζίτσας, Νοτίου Πηλίου) αφορούσαν αποκλειστικά
δημαρχεία. Μάλιστα οι δύο (Ζίτσας και Νοτίου Πηλίου)
αποπεράτωση, ακριβώς δηλαδή ανάλογη περίπτωση με
το Δημαρχείο Βέλου-Βόχας.
ΟΛΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ πλην ενός. Του Δήμου
Βέλου-Βόχας.
Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας στο συμβούλιο στάθηκε

αδύνατον να εξηγήσει γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε η αποπεράτωση του δημαρχείου στο Ζευγολατιό.
Μόνιμη δικαιολογία του ήταν «Κι όταν γίνει τι θα λέτε;».
Μπράβο θα λέμε, δήμαρχε, να σας λύσουμε την απορία. Δεν έχουμε πρόβλημα να σας πούμε μπράβο. Πρόβλημα έχουμε που δεν γίνεται κανένα έργο.
Αποκάλυψα στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο,
τον πιθανότερο λόγο για τον οποίον δεν έχει χρηματοδοτηθεί η πρόταση, γιατί ο φάκελος που κατατέθηκε ήταν
ελλιπής.
Πέρυσι, τον Οκτώβριο του 2018, ο δήμαρχος έφερε
στην οικονομική επιτροπή για συζήτηση τον καθορισμό
των όρων για την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη
αναθεώρησης οικοδομικής άδειας του νέου δημαρχείου
Βέλου-Βόχας. Έκπληκτοι ακούσαμε ότι η οικοδομική
άδεια του δημαρχείου χρειάζεται αναθεώρηση!!!
Το θέμα ήρθε και στο δημοτικό συμβούλιο όπου μας
διαβεβαίωσαν σε όλους τους τόνους ότι η αναθεώρηση
δεν εμποδίζει την κατάθεση του αναμενόμενου εκείνη
την εποχή προγράμματος χρηματοδότησης «Φιλόδημος». Μάλιστα ο κ. Σιάχος μας «εξήγησε» ότι η αναθεώρηση αφορά περιβάλλοντες χώρους και δεν είναι σημαντική.
Η αλήθεια όμως απέχει παρασάγγας. Η αλήθεια είναι
ότι η αναθεώρηση της άδειας, όπως αποκαλύπτει το
έγγραφο του πρωτογενούς αιτήματος, αφορά στατικές,
μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, αρχιτεκτονικές και μελέτες τοπογραφίας για μετατροπή ημιυπαίθριων σε ΚΥΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ χρήσης. Δηλαδή η αναθεώρηση είναι επί
της ουσίας του οικοδομήματος.
Ο διαγωνισμός δυστυχώς κηρύχθηκε άγονος ένα
μήνα μετά με απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 6
Νοεμβρίου. Ο δήμαρχος μας είπε ότι θα προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση, όπως προβλέπεται και όπως εφαρμόζεται και από το δήμο Βέλου-Βόχας, για παράδειγμα
στην περίπτωση του διαγωνισμού των καυσίμων.
Έκτοτε, ουδέν νεώτερο! Ούτε απευθείας ανάθεση έγινε, ούτε αναθεώρηση της άδειας υπήρξε. Όσο για τον
φάκελο της χρηματοδότησης στο Φιλόδημο προφανώς
ακόμη και σήμερα δεν έχει την αναθεώρηση της άδειας.
Είναι επομένως ΕΛΛΙΠΗΣ. Πώς λοιπόν να χρηματοδοτηθεί;
Στις επίμονες ερωτήσεις μου για το «ποιος μηχανικός
έκανε την αναθεώρηση της άδειας;» ο δήμαρχος δεν είχε
καμία απάντηση να δώσει, επιβεβαιώνοντας με τη σιωπή
του όλα τα παραπάνω
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφαλής ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Η Γέννηση του Χριστού
ας σηµάνει φέτος την αρχή
για µια καλύτερη ζωή γεµάτη
αλήθεια και φως. Τις καλύτερες
ευχές µου για τη νέα χρονιά!
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

Πρόεδρος ΝΠ∆∆ “Ανέλιξη”
δήµου Βέλου-Βόχας

Καλά Χριστούγεννα
& Καλή Χρονιά!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ

Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών &Οικονοµικών
δήµου Βέλου – Βόχας

Ας γίνει φέτος
η ψυχή µας η φάτνη
που θα γεννηθεί η αγάπη
και η ειρήνη!
Καλά Χριστούγεννα
Καλή Χρονιά!
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αντιδήµαρχος Υποδοµών
δήµου Βέλου – Βόχας

Ολόθερµες ευχές για
Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισµένο το 2020 µε
υγεία, ευτυχία, δηµιιουργία
και αισιοδοξία!
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ

Πρόεδρος Λιµεντικού Ταµείου Βόχας

Χρόνια πολλά,
Καλές γιορτές
µε οικογενειακή γαλήνη!
Υγεία και ευτυχία
για κάθε µέρα
του 2020!
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας δήµου Βέλου-Βόχας

Σας εύχοµαι
καλές γιορτές γεµάτες
υγεία, ελπίδα, δύναµη
και το 2020 να είναι
η απαρχή καλύτερων
ηµερών!
Χρόνια πολλά!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας Βραχατίου
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χριστούγεννα παντού�
Δήμος, Πρόεδροι και Συμβούλια Κοινοτήτων, Συλλογικότητες και δημότες
δίνουν χριστουγεννιάτικο τόνο σε όλον το δήμο Βέλου-Βόχας

Φ

έτος στο δήμο Βέλου-Βόχας όλοι έβαλαν τα δυνατά τους για να φέρουν το
χριστουγεννιάτικο κλίμα. Οι υπηρεσίες του δήμου όπως κάθε χρόνο,
αλλά και πρόεδροι των Κοινοτήτων
γεμάτοι όρεξη και κέφι, στόλισαν
και φώτισαν κεντρικά σημεία, σε
συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους οργάνωσαν γιορτές και μοίρασαν χαρά και καλή διάθεση σε
όλους.

του ενώ τα όμορφα προσωπάκια των
παιδιών γέμισαν με γιορτινές ζωγραφιές. Οι κάτοικοι της κοινότητας αλλά
και οι επισκέπτες απόλαυσαν ζεστή
σοκολάτα, κρασί, λουκουμάδες και
διάφορες λιχουδιές!!!

Εκδηλώσεις σε Βέλο και Βραχάτι

Αρχή απο το Βοχαϊκό
Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις
ξεκίνησαν από το Βοχαϊκό, όπου η
Κοινότητα φόρεσε τα γιορτινά της και
υποδέχθηκε τις γιορτές με την «Παραμυθοχώρα» από την Παρασκευή 6
έως και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου
στην πλατεία του χωριού. Ο εκκλησιαστικός σύλλογος ΄΄Άγιος Δημήτριος Βοχαϊκού΄΄, η Κοινότητα Βοχαϊκού, ο Δήμος Βέλου Βόχας και το
ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ διοργάνωσαν

ένα αξέχαστο τριήμερο των εκδηλώσεων από το πρωί μέχρι το βράδυ…
Τα παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια φιλοξένησαν δωρεάν δράσεις για τα
μικρά παιδιά με πολλές εκπλήξεις,
ενώ το σκηνικό συμπλήρωναν καλλιτεχνικά δρώμενα, πλούσια εδέσματα
και ροφήματα. Φουσκωτά παιχνίδια
για τα παιδιά ο Άγιος Βασίλης με τα
ξωτικά του βοηθούσαν στις κατα-

σκευές των παιδιών, ενώ ο αρχηγός
των ξωτικών Ρόμπεν μάγεψε με τις
κατασκευές του και η Νεραϊδένια χάρισε με υπέροχα δώρα!

Γιορτή στη Στιμάγκα
Την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019
ντύθηκε γιορτινά η πλατεία της Κοινότητας Στιμάγκας. Με μουσική, χορούς και τραγούδια, σε μία όμορφη
γιορτινή ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για το
στολισμό του χριστουγεννιάτικου δένδρου και της φάτνης. Η
πλατεία γέμισε από κόσμο και
κυρίως από παιδιά που έδωσαν το δικό τους εορταστικό
τόνο.
Ακούστηκαν όμορφες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και
όσοι επιθυμούσαν έβγαλαν
αναμνηστικές φωτογραφίες με
τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου
2019 στην πλατεία Ελευθερίας στο
Βέλο η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους με
παιχνίδι, μουσική, κεράσματα και
πολλές-πολλές εκπλήξεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις Ομάδες
Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας,
το Δήμο Βέλου Βόχας, την Κοινότητα
Βέλου και το ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄
με τη συμμετοχή της χορωδίας του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου Βέλου, των νηπιαγωγείων Βέλου και της μουσικής
μπάντας του Γενικού Λυκείου Βέλου.
Δεν έλειψε η παραδοσιακή ζεστή
σούπα που φτιάχτηκε από τις ομάδες
Ενεργοποίησης της Συλλογικότητας
και είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν όλοι, μικροί και μεγάλοι!
Την ίδια μέρα η Ομάδα Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης του
Δήμου Βέλου Βόχας σε συνεργασία
με τον Δήμο, την ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ την
Κοινότητα Βραχατίου και τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο Βραχατίου
΄΄Μέγας Αλέξανδρος΄΄ διοργάνωσαν στις 15 Δεκεμβρίου μία όμορφη

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Βραχάτι.
Οι μικροί μας φίλοι υποδέχτηκαν τον Αη Βασίλη,
φωτογραφήθηκαν μαζί του, έπαιξαν, χόρεψαν και
απόλαυσαν τα γλυκίσματα που έφτιαξαν τα μέλη
της Ομάδας Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης.
Γονείς και φίλοι της ομάδας τίμησαν την εορταστική
αγορά, όπου τα έσοδα θα διατεθούν σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.

θούν με την γιορτή στο Ζευγολατιό όπου οι τοπικοί
σύλλογοι σε συνεργασία με το δήμο Βέλου-Βόχας
και την Κοινότητα Ζευγολατιού περιμένουν όλους
να διασκεδάσουν μαζί τους με μουσική, χορευτικά, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, κεράσματα, ζεστή
σοκολάτα και άλλες εκπλήξεις στην παιδική χαρά
του χωριού!

Κορύφωση στο Ζευγολατιό

Ο Δήμος Βέλου Βόχας και το ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ
διοργανώνουν τελετή βράβευσης για τους επιτυ-

Οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα κορυφω-

Εκδήλωση για τους επιτυχόντες

χόντες μαθητές των πανελληνίων εξετάσεων του
σχολικού έτους 2018-2019. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019
και ώρα 7.00 μ.μ. στο ALKYON RESORT HOTEL &
SPA στο Βραχάτι. Μαζί με τον έπαινο θα δοθεί και
αναμνηστικό δώρο στους επιτυχόντες. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σχήματα μαθητών
των Λυκείων του Δήμου μας.

Καλές γιορτές σε όλους,
με υγεία, ειρήνη και αγάπη!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στο ΕΣΠΑ οδεύει η αποκατάσταση
του Αγίου Νικολάου Χαλκείου
Ολοκληρώθηκαν οι αρχικές εργασίες αναστύλωσης και δρομολογείται η ένταξή του
πρώτη φορά μετά από χρόνια μπαίνει στο κάδρο των χρηματοδοτήσεων
από το ΕΣΠΑ, μέσω υπουργείου Πολιτισμού. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει να
γίνει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση
για τη διάδωση και σωτηρία αυτού του
ξεχωριστού μνημείου της τοπικής μας
εκκλησιαστικής ιστορίας.
Ευχόμαστε ολόψυχα να ευοδώσει η
προσπάθεια και ο Ι.Ναός να αναστυλωθεί και να ομορφύνει τη γραφική ρεματιά του Χαλκείου με την παρουσία του,
μεταφέροντας την αίγλη και την αρχοντιά του παρελθόντος.

Οι εργασίες που έχουν γίνει
Εν τω μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες τις οποίες είχε αναθέσει η
Εφορεία Αρχαιοτήτων για την αναστύλωση και υποστήριξη του οικοδομήματος. Συγκεκριμένα έγιναν:

Ο Κοιμητηριακός Ιερός Ναός του
Αγίου Νικολάου στο Χαλκί, έργο του
18ου αιώνα, είναι χαρακτηρισμένος ως
διατηρητέος εξαιτίας της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του και ειδικά του περιβόλου του. Δυστυχώς ο χρόνος έχει σταθεί πολύ σκληρός με το μνημείο και το
γεγονός αυτό, όπως και η αναγκαιότητα διατήρησης του Ναού, εκτιμήθηκε
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας η οποίο προχώρησε με απευθείας
ανάθεση σε εργασίες υποστήριξης και
αναστήλωσης του οικοδομήματος.

Χειρωνακτική, ανασκαφικού τύπου,
αποχωμάτωση περιμετρικά των τριών καταχωμένων πλευρών του ναού
για την απομάκρυνση της υγρασίας,
αλλά και την μείωση των φορτίων που
επιβαρύνουν την κατασκευή. Μέτρα
αντιστήριξης των πρανών με μόνιμες
κατασκευές.
Βαθύ αρμολόγημα της λιθοδομής
εξωτερικά, δηλαδή προσεκτική καθαίρεση, χειρωνακτικά, των νεώτερων
επιχρισμάτων και τσιμεντοκονιών από
την εξωτερική επιφάνεια των κατακόρυφων περιμετρικών τοίχων.
Καθαίρεση του μανδρότοιχου από
οπλισμένο σκυρόδεμα και της υπερκείμενης λιθοδομής εκατέρωθεν της
δυτικής όψης του ναού και σε απόσταση 2,00 μέτρων περίπου από τα όρια
του, διότι απειλούσε τη στατικότητα
του οικοδομήματος.

Πρόσφατα η αντιπεριφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Αθηνά Κόρκα ανακοίνωσε ότι στη συνάντησή της με
την υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη
έδωσε έναν κατάλογο έργων ύψους
11,3 εκατομμυρίων ευρώ που οδεύουν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, στον οποίο
περιλαμβάνονται και αναστυλώσεις
βυζαντινών και νεώτερων μνημείων.
Φαίνεται ότι σ' αυτόν τον πίνακα περιλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες, και η αναστήλωση του Ι.Ν. Αγίου
Νικολάου Χαλκείου, έργο το οποίο για

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός-Εκδηλώσεις
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Άσπρα Μαύρα Χριστούγεννα

παράσταση
Η βασίλισσα του
Χιονιού στο θέατρο
Περιγιαλίου

Η Νέα Διάπλαση Μπολατίου παρουσιάζει την Χριστουγεννιάτικη
παράστασή τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου

"Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ" του
Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε σκηνοθεσία Γωγώς Ξανθάκη, από την
παιδική σκηνή.
Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ.
Για κρατήσεις θέσεων,
27410 86330

Μπορεί η ζεστασιά των εορτών να αγγίξει την καρδιά μιας
μοναχικής μαυροφορεμένης
ύπαρξης;
Μπορούν τα παιδιά με τα κάλαντα και τις χριστουγεννιάτικες
μελωδίες να τη μεταμορφώσουν;
Με την αγάπη οδηγό θα το ανακαλύψουμε!
Το παιδικό τμήμα του θεατρικού
εργαστηρίου και η χορωδία της
Νέας Διάπλασης Μπολατίου μας
προσκαλούν να το ανακαλύψουμε μαζί την Πέμπτη 26, την
Παρασκευή 27 & το Σάββατο 28
Δεκέμβρη 2019 στις 7:30 μμ στο
Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου.
Άλλη μια μοναδική παράσταση σε χριστουγεννιάτικο κλίμα
όπως μας έχει συνηθίσει χρόνια
τώρα ο δραστήριος Πολιτιστικός Σύλλογος του Μπολατίου.
Η παράσταση θα ανέβει σε διδασκαλία του Άρη Σταύρου &
Μαρίας Γερολύμου
Συμμετέχουν: Βούλα Φρυσίρα,
Πάνος Δημάκης, Ειρήνη Χατζηκιρλή
Γενική είσοδος: 5€
Κρατήσεις στα τηλέφωνα:
69 45 871808
69 40 731760
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Βέλου-Βόχας και
η εφημερίδα μας είναι για άλλη
μια φορά περήφανος χορηγός
επικονωνίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ,
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ.
& 5:00-9:00 μ.μ.
ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •
∆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

ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
επαγγελματική στέγη 70 τ.μ.
ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα
Τηλ. 69 48 10 41 63
gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 75 τ.μ.
2 κρεββατοκάμαρες,
1 μπάνιο, 1 ενιαίος χώρος.
τηλ. 6948104163

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΜΙΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΌ ΧΏΡΟ
ÒΜΑΡΊΑ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗÓ, ΤΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2019

«ΚΥΡΙΕ ΑΤΤΙΚ, …ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ�»
Μια εκπληκτική παράσταση που αγαπήθηκε πολύ από το αθηναϊκό κοινό, μια από
τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες της
περσινής σαιζόν σε σκηνοθεσία της κυρίας Φωτεινής Νταφοπούλου, ανέβηκε στον
συναυλιακό χώρο «Μαρία Δημητριάδη» στη
Κόρινθο, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019.
Ο βραβευμένος θεατρικός συγγραφέας και
συντοπίτης μας, Γεώργιος Α. Χριστοδούλου
με τη δυνατή, έντονη και άκρως θεατρική
πένα του, έκανε πάλι το θαύμα του. Έδωσε
στον ηθοποιό Πέτρο Αποστολόπουλο έναν
θεατρικό μονόλογο κι εκείνος τον απογείωσε με τη εξαιρετική και δυνατή ερμηνεία του,
ζωντάνεψε επί σκηνής έναν Αττίκ αλλιώτικο,
πιο ανθρώπινο, απόλυτο ταλαντούχο, ζεστό,
αλλά ταυτόχρονα και τόσο μόνο. Μέσα από
τις συναισθηματικές του μεταπτώσεις, άλλοτε σαρκάζοντας τον εαυτό του, άλλοτε με
χιούμορ, μας ξεδιπλώνει τη ψυχή του.
Μία παράσταση που θα θυμόμαστε για
πολύ καιρό.

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
ΚΑΙ ΟΓΚΟ
ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ

50€ ß25€
CHOCOHOLIC
THERAPY
ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
& ΣΩΜΑ

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

MICRONEEDLING
ΠΡΟΣΩΠΟΥ
& ΜΗ ΕΝΕΣΙΜΟ

FILLER ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ
3 ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ

DEEP
HYDRATION
FACIAL BY MEDIK8

(ΣΑΓΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ,
ΛΑΜΨΗ, ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 60’)

100€ ß60€

ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ,
ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ

-25%

(ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΘΡΕΨΗΣ &
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟ ΘΑΜΠΟ,ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΟ ∆ΕΡΜΑ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 60’)

70€ ß40€

THALGO FLASH
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Καλές Γιορτές!

(ΓΙΑ ΛΑΜΨΗ ΚΑΙ
ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 40’)

50€ ß30€

Με συνολική βαθμολογία 9,4/10
το “Αγάθου Beauty & Spa” διακρίθηκε στην κατάταξη
της λίστας “Αετοί Ομορφιάς” 2019! Ο διαγωνισμός διακρίνει
τις καλύτερες εταιρείες στην αγορά και βασίζεται στην ποιότητα
και ικανοποίηση των πελατών! Το “Αγάθου Beauty & Spa”
βρέθηκε πιο ψηλά από άλλες 8.500 εταιρείες σε όλη την
Ελλάδα χάρη στην δική σας αγάπη και προτίμηση!
Σας ευχαριστούμε!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατοµικευµένο
πρόγραµµα
και για εκπτώσεις

27410

55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

https://agathouspa.gr/?post_type=product

