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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Υποδομές - Προγραμματισμός

Σχεδιασμός και ανάπτυξη

Αληλλεγγύη - Προστασία

Δύο νέα γήπεδα

Τιμή στον Γιάννη Σπανό

Κανένας μόνος του

Ποδοσφαίρου και
ένα Στάδιο Ολυμπιακών
Προδιαγραφών!

Ολοκληρώνεται ο Πολιτιστικός
Πολυχώρος στις ΑΣΟ, που
θα πάρει το όνομά του

Στυλοβάτης ο δήμος
στις παροχές πρωτοβάθμιας
υγείας και covid-19

2
Πρωταθλητής των Χρηματοδοτήσεων

3

Εύρωστος Δήμος - Βιώσιμη Ανάπτυξη

4-5

Κανένας συμπολίτης μας μόνος

6-7

Στυλοβάτης στην πρωτοβάθμια υγεία

8-9

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΎΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΠΆΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΌ ΤΩΝ ΑΔΥΝΆΤΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Καθαρό περιβάλλον - ποιοτική αναβάθμιση

10

Το στοίχημα της Πολιτικής Προστασίας

11

Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Πυλώνας ανάπτυξης

12

ΝΕΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΖΩΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ

ΛΥΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΩΝ - ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΟΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Λιμενικό Ταμείο: Η ανάπτυξη έρχεται
και από τη θάλασσα

13

Υποδομές ανάπτυξης και προστασίας

14-15

Βιώσιμη ΔΕΥΑΣ με κοινωνικό πρόσημο

16-17

Έμπρακτα δίπλα στους αγρότες που μοχθούν

18-19

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Επενδύουμε στον αθλητισμό-Η νεολαία μπροστά 20-21
ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ -ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ

Με όχημα τον πολιτισμό, βάζουμε το στίγμα
του τόπου μας στην οικουμένη

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ

22-23

Υπέρ της Παιδείας: Υποδομές πρόσβασης, ασφάλειας
24
και ενεργειακής αναβάθμισης
ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Μηκώνη: Επένδυση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό
25
και στην παιδεία
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Ο κομβικός ρόλος του Δήμου Σικυωνίων Η Διοίκηση στην ψηφιακή εποχή

26-27

Φενεός: Υποδομές που αναβαθμίζουν και
αλλάζουν την όψη του τόπου

28-29

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ

Στυμφαλία: Δίνουμε αξία στον τόπο μας
θωρακίζουμε το μέλλον του

30

Σπύρος Σταματόπουλος: Αυτόνομη
Αυτοδιοικητική πορεία

31

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Έτοιμοι για το άλμα στην ψηφιακή εποχή

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ SMART CITIES - ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΙΚΥΩΝΑ - ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ

32

Χρόνια πολλά, καλά
κι ευτυχισμένα, πάντα
με υγεία
Γράφει ο Σπύρος Σταματόπουλος Δήμαρχος Σικυωνίων

Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός
σας…
Δηλαδή εδώ που τα λέμε, είναι δεν είναι
ορισμός σας εμείς θα σας τα πούμε. Αλλά
τι να σας πούμε; θα τα διαβάσετε μόνοι
σας, αφού κρατάτε ήδη την «Επικοινωνία»
μας στα χέρια σας.
Αυτό, όμως, που θέλουμε να σας πούμε
από καρδιάς είναι να έχετε υγεία, να προσέχετε από αυτή τη μαγάρα που μας βρήκε, να είστε ευτυχισμένοι και να περάσετε
όμορφα, ξένοιαστα και με πολλή-πολλή
αγάπη τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων.
Καλά τα έργα. Τα δεκάδες εκατομμύρια
των χρηματοδοτήσεων. Οι πρωτιές που
καταγράφουμε ως δήμος σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο στην
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για
έργα υποδομής, την κοινωνική πολιτική,
την υγεία-πρόνοια, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό, τον ψηφιακό μετασχηματισμό
κλπ. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία
μπροστά στο υπέρτατο αγαθό που είναι η
υγεία.
Το λέμε και το τονίζουμε αυτό διότι οι
καιροί που ζούμε είναι αλλιώτικοι. Την τελευταία δεκαετία ζούμε μια παρατεταμένη
οικονομική κρίση - χωρίς προηγούμενο
στα χρονικά της οικονομικής ιστορίας που πήρε παράταση με το ξέσπασμα της
πανδημίας, η οποία εδώ και δύο χρόνια
έχει αλλάξει εντελώς τις συνήθειές μας και
απειλεί τις ζωές μας καθημερινά.
Τώρα θα μας πείτε, και τι μας ζαλίζετε και
σεις με τόσα που περνάμε και εν μέσω
κουραμπιέ και μελομακάρονου; Δεν μας
αφήνετε στην ησυχία μας να απολαύσουμε την γαλοπούλα μας, τους γουρνοκαυγάδες, να ακούσουμε τα κάλαντα και τις θρησκευτικές μελωδίες των Χριστουγέννων…
Δίκιο έχετε. Όμως μας λείψατε. Πέρασαν
πάνω από δύο χρόνια που δεν έχουμε επικοινωνήσει με έντυπο υλικό και αισθανόμαστε την ανάγκη να έρθουμε κοντά σας
να σας πούμε τα νέα μας.
Δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο. Μπορεί να
χρειάζεστε από ένα δευτερόλεπτο ρίχνοντας μια ματιά μόνο στο σκίτσο του πρω-

τοσέλιδου, το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό για το τι ακολουθεί στη συνέχεια, έως
δυο λεπτά να δείτε και τις φωτογραφίες
και επτά λεπτά για τους περισσότερο ψαγμένους.
Ακόμα μπορείτε να την αρχειοθετήσετε
να περάσουν οι γιορτές να απολαύσετε τα
χριστουγεννιάτικα εδέσματα και μετά να
την διαβάσετε με την ησυχία σας. Σε κάθε
περίπτωση μην την πετάξετε στο τζάκι! Το
χαρτί είναι ανακυκλώσιμο, και κατάλληλο
για τα ράφια, για τα τελάρα, για το τύλιγμα
αυγών...
Διαβάζοντας την «Επικοινωνία» θα μάθετε
τι γίνεται με τα οικονομικά, με την κοινωνική πολιτική, με την καθαριότητα, με την
πολιτική προστασία, με τις αναπλάσεις, με
τα αντιπλημμυρικά. Γιατί το Κιάτο είναι ένα
απέραντο εργοτάξιο, γιατί στη Στυμφαλία
γίνονται αρδευτικά έργα, τι θα γίνει με τα
εξωτερικά υδραγωγεία του Φενεού. Τι κάναμε για την πρωτοβάθμια υγεία, για τα
σχολεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Πότε
θα γίνει αθλητικό κέντρο στον Φενεό, πού
θα γίνει το Κλειστό Κολυμβητήριο. Ποιο
γήπεδο τελείωσε και ποιο ξεκινά να φτιάχνεται. Τι γίνεται με τον πολιτισμό, την παιδεία, τον αρχαιολογικό πλούτο της Σικυώνας και το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου.
Πού διανοίχθηκαν νέες αναρριχητικές διαδρομές και ποια είναι τα σχέδια μας για τη
μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.
Θα διαπιστώσετε πως όλα αυτά τα έργα
φτιάχνουν μια συνεχή ροή, έναν μεγάλο
κύκλο ανάπτυξης και στο κέντρο του κύκλου είναι ο Άνθρωπος. Γιατί πάντα στο
κέντρο του κύκλου μας ήταν, είναι και θα
είναι ο Άνθρωπος.
Για την υλοποίηση όλων αυτών των έργων
θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους
εθελοντές, όλα τα μέλη αιρετά και μη των
συμβουλίων του δήμου Σικυωνίων, της
ΔΕΥΑΣ, τους υπαλλήλους, αλλά και τις υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, δηλαδή Περιβάλλοντος, Υδάτων, Δασαρχείου,
Εφορείας Αρχαιοτήτων, Νεοτέρων μνημείων, τις Διαχειριστικές Αρχές των Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων κ.ά.
Κουραστήκατε; Βαρεθήκατε; Όχι. Ωραία.
Πάρτε βαθιά ανάσα, οπλιστείτε με ελάχιστη υπομονή και θα ανταμειφθείτε με
αυτά που θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες για ό,τι έχει γίνει κι ό,τι σχεδιάζουμε
να γίνει τα επόμενα χρόνια.
Θέλουμε να σας ευχηθούμε και πάλι μέσα
από την καρδιά μας χρόνια πολλά, με
υγεία, αγάπη και χαρά στις οικογένειές σας
τόσο για τις εορταστικές μέρες, όσο και για
κάθε μέρα του νέου χρόνου που έρχεται!
Καλές γιορτές!

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3

ΦΕΡΑΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,
ΠΡΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ,
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,
ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

Συνολικός Προϋπολογισμός:
63.737.018,62 € 63.737.018,62€

Η πραγματική ανάπτυξη σε έναν δήμο και κατ’
επέκτασιν στην τοπική κοινωνία έρχεται μέσα Συνολικός Προϋπολογισμός
από μεγάλα έργα τα οποία αναμορφώνουν εν
πολλοίς το οικιστικό, κοινωνικό και οικονομικό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
περιβάλλον. Τα μεγάλα έργα στην τοπική αυΔΗΜ. ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ
τοδιοίκηση είναι αδύνατον να καλυφθούν με
τα τακτικά έσοδα ενός δημοτικού προϋπολο- 10.500.311,80 €
γισμού οπότε η λύση για την χρηματοδότησή
τους είναι είτε ο δανεισμός, είτε η απορρόφηση μεγάλων κονδυλίων που διατίθενται από το
ΕΣΠΑ ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στον δήμο Σικυωνίων απορρίψαμε εξ αρχής τον
δανεισμό ως ατελέσφορη πρακτική και στραφήκαμε στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών
εργαλείων που παρέχονται στην αυτοδιοίκηση
για την υλοποίηση μεγάλων έργων.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
Έτσι επιδοθήκαμε σε μια συνεχή πάλη για την
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ωρίμανση μελετών και υποβολή φακέλων σε
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης: Πράσινο Ταμείο, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Leader+, Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρό- 5.468.373,68 €
γραμμα, «Φιλόδημος», «Αντώνης Τρίτσης» κ.ά.
Συν τω χρόνω και την επιμονή μας για επιτυχίες
αποκτήσαμε την τεχνογνωσία που χρειαζόταν
ώστε σήμερα ο δήμος Σικυωνίων να φιγουράΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ρει στις πρώτες θέσεις απορρόφησης ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων για μια σειρά ΛΙΜΕΝΙΚΑ
έργων που αλλάζουν το πρόσωπο του δήμου 5.742.841,00 €
μας και αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των
δημοτών.

16,47%

ΑΡΔΕΥΣΗ

11.849.179,65 €

18,59%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

5.268.000 €

8,24%

8,58%

9,01%

ΥΔΡΕΥΣΗ

24.922.112,49 €

39,10%

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

€35.441.575

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

€18.005.849

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΒΕΛΟΥ
ΒΟΧΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΝΕΜΕΑΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

€12.270.760
€10.112.846
€5.997.618
€5.246.310

Ενίσχυση
του τοπικού
εισοδήματος
με μεγάλα
αναπτυξιακά έργα
Την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα Φιλόδημος και Τρίτσης καθώς και το
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
κατέχει ο δήμος Σικυωνίων σε επίπεδο νομού Κορινθίας. Η διάκριση
αυτή που αναμφισβήτητα οφείλεται
σε έναν διαρκή και επίπονο αγώνα
για την πίστωση πόρων στα ταμεία
του δήμου, με σκοπό τη βελτίωση
των υποδομών και την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
δικαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την
προσπάθεια της δημοτικής αρχής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

+2,9%

€20.855.700

€16.207.693
2020

2011
ΜΕΙΩΣΗ

€6.671.262

2011

TEXNIKO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΤΑ 66%
ΚΑΠ 46%
ΘΗΣΕΑΣ 95%

2011

2021
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

αύξηση

€34.312.623

+150%

-30% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ/ΚΑΤΟΙΚΟ
ΟΥΤΕ 1€ ΔΑΝΕΙΟ
ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ
ΜΗΔΕΝΙΚΟΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΕΛΩΝ
(αντιθέτως μείωση έως και 20%)

ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

2011

2020

2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2021

Η ευημερία των
αριθμών στα οικονομικά
του δήμου Σικυωνίων
δεν έχει μονοδιάστατη
ανάγνωση. Πέρα
από την οικονομική
ευρωστία, το πλεόνασμα
των διαθεσίμων αφήνει
τον απαιτούμενο χώρο
για την στήριξη των
ευάλωτων και αδύναμων
συμπολιτών μας, η
δωρεάν παροχή αγαθών,
η υποστήριξη των
κοινωνικών δομών, η
μείωση των δημοτικών
τελών και ένα πλήθος
ακόμη προνομίων
και διευκολύνσεων
για τους δημότες
απορρέουν ακριβώς
από τα εύρωστα και υγιή
οικονομικά μεγέθη.

4.187.493,16€

ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ

1999

2001

2004

2007

2.559.284,03€

1997

2.154.284,03€

1994

2.136.284,03€

ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΑΦΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΤΟ 2010

65.391,75€

Με βάση τα στοιχεία της 10ετίας 2011-2021 έχει επιτευχθεί: Αλματώδης αύξηση στο Τεχνικό
πρόγραμμα της τάξης του 150%
(από €6.671.262 σε €16.674.446)
και πάνω από 60% αύξηση στον
προϋπολογισμό του δήμου (από
€20.855.700 σε €34.312.623).
Σήμερα ο δήμος Σικυωνίων έχει
Τεχνικό Πρόγραμμα που αγγίζει
τα 17 εκατ. ευρώ και όλες αυτές
οι αυξήσεις βασίζονται σε χρηματοδοτήσεις που προέκυψαν
από ευρωπαϊκά προγράμματα
και βέβαια έγιναν σε ένα δημοσιονομικά δυσμενές περιβάλλον,
το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια
περιελάμβανε μειώσεις της τάξεως του 70% ή και 80% των κρατικών επιχορηγήσεων.
Παρόλα αυτά ο δήμος Σικυωνίων
ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
και σε καμία περίπτωση δεν απεμπολήθηκε η ευημερία των πολιτών για την ευημερία των αριθμών.
Τα χρηματικά διαθέσιμα είχαν
αρνητικό πρόσημο το 2010. Πέρασαν σε θετικό πρόσημο το
2011, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια, διπλασιάστηκαν.

αύξηση

€31.283.297

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

€16.674.446

6.200.000€

+64% +9,7%

2011-2021

1.529.284,03€

Αύξηση 100%

Ισχυρός προϋπολογισμός
με κοινωνική δικαιοσύνη

1.470.589,97€

ΤΑΜΕΙΑΚΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

329.515,01€
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ΔΕΝ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ
ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΑΜΕ
ΤΟ 70% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΕΩΣ ΤΟ 2010

2009

2010

0€

0€

0€

0€

2011

2014

2019

2021

Μείωση Δημοτικών Τελών έως και 20%
κατανομή των δημοτικών τελών στις κοινότητες δυνατότητα να ισορροπήσουμε με γενναίες μειώτου δήμου Σικυωνίων. Σε αντίθεση με τους περισ- σεις τα δημοτικά τέλη και αυτό αποτελεί απόρροια
σότερους δήμους, που προχωρούν σε αύξηση των της ορθολογικής και συνετής διαχείρισης των οικοΟΦΕΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΤΕΛΩΝ
τα τελευταία
έτη.
δημοτικώνΤΟ
τελών
τους, ο δήμος
Σικυωνίων
έχειΤΩΝ
τη νομικών

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ενδεικτικά παραδείγματα)

48€

100 τ.μ.

91€

80€

100€

80€

12,08%
Κοινότητες

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,
ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ,
ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ

56,4€

48€

94,8€

81€

54,6€

57€

48€

57€

94€

80€

158€

135€

91€

95€

80€

95€

τ.μ.

20%
Όλες οι Κοινότητες

Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

14,89%
Όλες οι Κοινότητες

Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ

ΚΑΤΩ
ΔΙΜΗΝΙΟ
2018
2019

τ.μ.

60€

ΔΙΜΗΝΙΟ, ΠΑΣΙΟ,
ΜΟΥΛΚΙ, ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑ
2018
2019

τ.μ.

48€

2019

ΚΙΑΤΟ

τ.μ.

54,6€

2018

τ.μ.

60 τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤ.
ΦΕΝΕΟΥ
2018
2019

τ.μ.

ΚΟΙΝΟΤ.
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
2018
2019

τ.μ.

ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ, ΜΙΚΡ.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΒΑΛΤΟΣ, ΛΑΛΙΩΤΗ, ΣΟΥΛΙ
(τ.μ.)
ΔΤ/έτος
2018
2019

τ.μ.

Εφαρμόζοντας νέους συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ο δήμος Σικυωνίων προχώρησε στον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών. Οι νέοι συντελεστές
αντίθετα από τη γενική πρακτική των αυξήσεων,
έφεραν μειώσεις στα δημοτικά τέλη που άγγιξαν
και το 20% στην πλειοψηφία των κοινοτήτων.
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, εξαιτίας της επιβάρυνσης των
ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά τη μεγαλύτερη
διάρκεια του έτους, λόγω αύξησης του πληθυσμού
συνέπεια των παραθεριστικών κατοικιών.
Η επαναδιαμόρφωση των συντελεστών ήταν μια
κίνηση εστιασμένη στην καλύτερη και δικαιότερη

14,55%
Κοινότητα

ΚΙΑΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δήμος Σικυωνίων:
Εύκρατο το “οικονομικό” κλίμα
«Η Αυτοδιοίκηση, στη
δική μας αντίληψη, οφείλει να είναι ένας πυλώνας
για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. ΑνάπτυΓράφει
ξη για όλους και ανάπτυξη
ο Γιώργος Τσολάκος,
παντού».
αντιδήμαρχος
Αυτά ήσαν τα πρώτα λόΟικονομικών
για του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου όταν
μου εμπιστεύθηκε την θέση του Αντιδημάρχου στο
Δήμο Σικυωνίων και παραμένουν «αυτοδιοικητικός
μπούσουλας» κατά την άσκηση των καθηκόντων
μου, είτε αυτά αφορούν διαχειριστικά θέματα των
Οικονομικών Υπηρεσιών είτε αφορούν πολιτικές ή
ιδέες που μπορούν να δώσουν περαιτέρω αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή.
Προχωρώντας σε μία σύντομη ανασκόπηση των
πεπραγμένων αυτής της δημοτικής αρχής, θα έλεγα
ότι σε μια εποχή που τα πάντα κινούνται γύρω από
την οικονομία και ο πλέον δύσπιστος αντιλαμβάνε-

ται ότι το «οικονομικό κλίμα» στο δήμο Σικυωνίων
είναι εύκρατο.
Αυτό αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση των μεγεθών
του προϋπολογισμού, που πολλαπλασιάζουν την
δυνατότητα του Δήμου για ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποια χρήζουν ιδίας
συμμετοχής, όσο και στην κοινωνική πολιτική που
ασκεί η δημοτική αρχή και έχει να κάνει με την μείωση των δημοτικών τελών, την οικονομική στηριξη
και ενίσχυση των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας,
την σαφή πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για άμεση κάλυψη επειγουσών αναγκών.
Αλλά και η επιτυχημένη ολοκλήρωση επεξεργασίας
δηλώσεων στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ, που αφορά
την δήλωση τετραγωνικών μέτρων ή η ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των νομικών προσώπων του
Δήμου στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΣ, για κάλυψη του
κόστους ρεύματος, ασφαλώς προσδίδουν θετικό
πρόσημο στα παραγόμενο έργο της δημοτικής αρχής και στα αντανακλαστικά των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η επανάχρηση των
ακινήτων του δήμου
Σικυωνίων έχει διττό
όφελος. Αφενός μεν
επαναπροσδιορίζει τα
σημεία αναφοράς των
τοπικών κοινωνιών και
τα επανεντάσσει στην
καθημερινότητα των
πολιτών, αφετέρου δε,
δίνει νέες αναπτυξιακές και
επιχειρηματικές προοπτικές
σε μικρούς οικονομικούς
θύλακες διαμορφώνοντας
συνθήκες δυναμικής
ανάπτυξης.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
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έρα όμως από τα εμφανή αποτελέσματα που πασίδηλα αποτυπώνουν
ένα «εύκρατο οικονομικό κλίμα» στο
Δήμο Σικυωνίων, αξίζει να υπογραμμίσουμε και τις αναπτυξιακές ιδέες - πρωτοβουλίες που προανέφερα και συγκεκριμένα
την ίδρυση και λειτουργεία της Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Σικυωνίων, που ως αντιδήμαρχος
Οικονομικών είχα την τιμή να εισηγηθώ
στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε επόμενο
χρόνο, αφού με τις Οικονομικές Υπηρεσίες
αξιοποιήσαμε τις προβλέψεις των Νόμων
καθώς και των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες να την μετεξελίξουμε σε Διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, ως
αποτέλεσμα της ουσιώδους διαδημοτικής
συνεργασίας που έχει θεμελιώσει ο κ. Σταματόπουλος με τον Δήμο Νεμέας.
Καταστατικός αλλά όχι περιοριστικός σκοπός αυτού του Αναπτυξιακού Οργανισμού
(ο Δήμος Σικυωνίων κατέχει το 80% του
μετοχικού κεφαλαίου) είναι η εφαρμογή
της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος
των τοπικών κοινωνιών.
Είναι κοινά παραδεκτό ότι η αποτελεσματική διαχείριση της δημοτικής ακίνητης
περιουσίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο
για την αύξηση της οικονομικής επίδοσης
του κάθε δήμου και κατά προέκταση, σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, είναι μια
επένδυση που μπορεί να αποτελέσει ένα
σημαντικό παραγωγικό αγαθό, αρκεί το
μοντέλο του να λειτουργεί συνδυαστικά·
με όρους δημόσιας διοίκησης σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των πολιτών και της
κοινωνίας - ενώ θα πρέπει να λειτουργεί
ως ιδιωτική επιχείρηση όταν καλείται να
αξιοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία.
Συμπερασματικά, λοιπόν, είναι προφανές
σε όλους ότι πέρα από την κοινή βάση
ενός σύγχρονου αναπτυξιακού εργαλείου που θα διαθέτουν οι δυο δήμοι για τις
ανάγκες τους, το ευρύτερο πεδίο δραστηριότητας που δίνει το κύρος της νομικής
προσωπικότητας του Αναπτυξιακού Οργανισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις
για πρόσθετα επενδυτικά πλεονεκτήματα
στην κάθε περιοχή και επιπλέον προσφέρει ένα σοβαρό βήμα για την αναζήτηση
«κοινών τόπων» με τον ιστορικό δήμο της
Νεμέας, που έχουμε κοινά χαρακτηριστικά
πολύ βαθιά ριζωμένα στην ιστορία και τον
τοπικό πολιτισμό.

Ενίσχυση του εισοδήματος
με την αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας είναι μια πρακτική, η οποία έχει εφαρμοστεί
με επιτυχία στον πρώην δήμο Φενεού, όπου τα
παλιά ακίνητα της περιοχής αναπαλαιώθηκαν και
ανακαινίστηκαν αποκαλύπτοντας τόσο τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους όσο και
τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητές τους.
Πάνω από 20 κοινοτικά κτίρια και πρώην δημοτικά σχολεία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του
δήμου Σικυωνίων ανακαινίστηκαν και μεταμορφώθηκαν σε όμορφους χώρους, οι οποίοι έχουν
όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για να λειτουργήσουν ως χώροι εστίασης, φιλοξενίας, εκ-

παίδευσης και πολιτισμού.
Η στρατηγική η οποία εφαρμόστηκε, ξεκινούσε
από τον απλό στόχο να αποκτήσουν κοινόχρηστους χώρους αισθητικά αναβαθμισμένους τα
ορεινά και ημιορεινά χωριά και κατέληγε στην
δημιουργία καταλυμάτων με τριπλό στόχο: Την
προσέλκυση επισκεπτών, την αύξηση των εσόδων του δήμου και την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, αποσκοπώντας εν τέλει στην αναμόχλευση και επανάκαμψη της τοπικής οικονομίας.
Το σχέδιο πέτυχε με αποτέλεσμα ήδη οι τοπικές
κοινωνίες των ορεινών και ημιορεινών κοινοτήτων να απολαμβάνουν τα πολλαπλά οφέλη.
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Πάντα δίπλα στους
χειμαζόμενους δημότες

Γράφει
η Βασιλική
Μπουζιάνη,
αντιδήμαρχος
Κοινωνικών Υπηρεσιών
Οι κοινωνικές δομές του δήμου Σικυωνίων επί μία δεκαετία στηρίζουν τους χειμαζόμενους δημότες μας.
Η οικονομική κρίση των πρώτων ετών που οδήγησε στη
φτωχοποίηση αρκετών συνδημοτών μας, καθώς και η
υγειονομική κρίση των δύο
τελευταίων ετών ήταν σκληρές
δοκιμασίες για την κοινωνία
και μια μεγάλη πρόκληση για
όλους μας.
Η λειτουργία του Κοινωνικού
Παντοπωλείου έγινε πιο επιτακτική από ποτέ κατά τα έτη

2020 και 2021 όταν τη στήριξή
μας χρειάστηκαν πολλές οικογένειες. Παράλληλα και με τη
βοήθεια πάντα των εθελοντών
οργανώσαμε τη διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ σε τακτά χρονικά
διαστήματα, ενώ στηρίξαμε
ανελλιπώς το Γεύμα Αγάπης
που παρέχει δωρεάν φαγητό
σε ανθρώπους που το έχουν
ανάγκη.
Τις γιορτινές μέρες, Χριστούγεννα και Πάσχα δεν αφήσαμε κανένα νοικοκυριό χωρίς
τα απαραίτητα οργανώνοντας
έκτακτες διανομές νωπού κρέατος και άλλων αγαθών.
Τέλος, μας γεμίζει περηφάνεια
και δύναμη η πολύ επιτυχημένη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, οι επιτυχίες στις Πανελλήνιες που
καταγράφουν τα παιδιά που
ωφελήθηκαν από αυτή τη
δομή, αλλά και το αστείρευτο
κουράγιο των εθελοντών που
στηρίζουν όλες τις δράσεις
μας και τους ευχαριστούμε
πολύ γι’ αυτό.

Κάνουμε τη διαφορά
Με τα προγράμματα ενίσχυσης ευάλωτων
νοικοκυριών “Μπορούμε” και “Τρόφιμα Αγάπης”

ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ
ΣΕ ΝΩΠΌ ΚΡΈΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Χριστούγεννα και Πάσχα κανένα γιορτινό τραπέζι
δεν μένει χωρίς τα απαραίτητα

ΚΑΝΕΝΑΣ

Πάντα στο πλευρό σας με
τη δύναμη των εθελοντών
Παρόντες και στη διάρκεια της πανδημίας
Η πανδημία του κορωνοϊού που επικρατεί στην κοινωνία μας τα τελευταία
δύο χρόνια, ανέδειξε περισσότερο από
ποτέ την ανάγκη ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής και της υποστήριξης των
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Ο Δήμος Σικυωνίων, ο οποίος με ιδιαίτερη επιτυχία λειτουργεί Κοινωνικό
Παντοπωλείο από το 2012, στάθηκε
από την πρώτη στιγμή δίπλα στους
χειμαζόμενους δημότες του και ενίσχυσε τις δράσεις κοινωνικής πολιτικής
που ήδη εξασκούσε.

Υπογραφή Μνημονίου
συνεργασίας με την ΚΕΔΕ
Τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης ευάλωτων νοικοκυριών «Μπορούμε» που περιελάμβανε τη διανομή διατακτικών (δωροεπιταγών) σε ευάλωτα νοικοκυριά του
Δήμου που είχαν πληγεί ιδιαίτερα από τις συνέπειες της
πανδημίας.
Παράλληλα, συνεχίζεται από το 2017, η συνεργασία του
Δήμου μας με την ΑΒ Βασιλόπουλος με συμμετοχή του
Δήμου μας στο πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», μέσω
του οποίου ενισχύεται το «Κοινωνικό Παντοπωλείο».

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Σικυωνίων πέτυχε την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την ΚΕΔΕ για την
υλοποίηση δωρεάς του Κοινωφελούς
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) στο
πλαίσιο προγράμματος ενίσχυσης ευ-

παθών κοινωνικών ομάδων που έχουν
πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες
του νέου κορονοϊού COVID-19. Βάσει
του προγράμματος αυτού παρελήφθησαν είδη βασικής διατροφής, τα οποία
διανεμήθηκαν στους δικαιούχους του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου.

Έκτακτες ενισχύσεις
Χριστούγεννα και Πάσχα

Ενόψει των Άγιων Ημερών τόσο των
Χριστουγέννων όσο και του Πάσχα το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Σικυωνίων
πραγματοποιεί διανομές τροφίμων, νωπού κρέατος και ειδών πρώτης ανάγκης
ώστε κανείς αδύναμος συμπολίτης μας
να μην μείνει χωρίς τα απαραίτητα.
Εκατοντάδες οικογένειες έχουν λάβει
και θα συνεχίζουν να λαμβάνουν σακούλες με τρόφιμα και κρέας, ενώ δεκάδες
είναι οι οικογένειες που λαμβάνουν και
οικονομική ενίσχυση.

Επιπλέον ο δήμος Σικυωνίων στηρίζει με κάθε τρόπο
το Γεύμα Αγάπης παρέχοντας δωρεάν φαγητό
στους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.

αλληλεγγύη

ανθρωπιά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών μέσω του ΤΕΒΑ
Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πέντε διανομές επισιτιστικής βοήθειας
4ος
2021

6ος
2021

630

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

513

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Μάχη κατά της φτώχειας

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

1036

ΑΤΟΜΑ

1325

ΑΤΟΜΑ

106

1287

2020

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΑΓΕΣ

12ος
2021

9ος
2021

1260

678

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

650

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Τα ευάλωτα νοικοκυριά του δήμου μας ενισχύονται μέσω του προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η
ενίσχυση των δικαιούχων πραγματοποιείται με
διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών.
Αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία διανεµήθηκαν ήταν: κρέας (βόειο, χοιρινό και κοτόπουλο), ελαιόλαδο, όσπρια (φακές και φασόλια),
ζάχαρη, φέτα, ζυµαρικά, χυµός τοµάτας, γάλα,
είδη βρεφικής διατροφής, καθαριστικά, είδη
ατοµικής υγιεινής και σχολικές τσάντες. Η διαδικασία διανοµής γίνεται πάντα µε όλα τα
απαραίτητα υγειονοµικά µέτρα προστασίας
κατά της διάδοσης του κορωνοϊού.

Τακτική ενίσχυση δικαιούχων οικογενειών από το 2012

Πάνω από 860 οικογένειες συνδημοτών μας οφελούνται άμεσα ή έμμεσα με οικονομικές
και άλλες ενισχύσεις από τις κοινωνικές δομές του δήμου Σικυωνίων

ΣΥΜΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟΣ
Επιτυχία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
- 7 χρόνια λειτουργίας
- Δεκάδες επιτυχόντες στα Πανεπιστήμια
- 100% επιτυχία στις Πανελλήνιες
Ο επιτυχημένος θεσμός, που λειτουργεί στο Δήμο
μας από το 2014 χάρη στην εθελοντική προσφορά
καθηγητών, προσέφερε υπηρεσίες σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών του Δήμου μας. Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων μαθημάτων εξασφαλίζει τις
πολλές στις Πανελλήνιες εξετάσεις και αυξάνει την
εμπιστοσύνη γονέων και μαθητών στη δομή.
Τα τελευταία δύο –δύσκολα λόγω πανδημίας – χρόνια, μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, που
έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις κατάφεραν να περάσουν σε αξιόλογες Σχολές, μεταξύ των οποίων το

Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η Γυμναστική Ακαδημία, το Τμήμα Γερμανικής Φιλολογίας Αθηνών,
Τμήματα Στατιστικής, Μουσειολογίας κ.ά.

Η ηθική ικανοποίηση για όλους όσοι οραματίστηκαν, λειτούργησαν και υπηρέτησαν τον
θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι
τεράστια για τις επιτυχίες των παιδιών!

Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Ο Δήμος Σικυωνίων λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση», που εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» και συγχρηματοδοτείται από την
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ). Το ΚΔΒΜ προσφέρει δωρεάν
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Στον καιρό
της πανδημίας τα μαθήματα πραγματοποιούνται
διαδικτυακά. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη πρόσκληση για την έναρξη νέων τμημάτων.

Διαδικτυακό σεμινάριο για τη
διαχείριση της κρίσης άγχους στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ.
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Στόχος η στήριξη
των ευάλωτων

Γράφει
ο Γιάννης
Σωτηρόπουλος,
πρόεδρος ΚΟΔΕΔΗΣ
Μια κοινωνία χαρακτηρίζεται
από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους ευάλωτους πολίτες
της και στο Δήμο Σικυωνίων
αυτή την παραδοχή την παίρνουμε πολύ σοβαρά.
Αταλάντευτος στόχος μας παραμένει η στήριξη των συνανθρώπων μας σε όλους τους
τομείς και κυρίως στην παροχή
εξετάσεων προληπτικής ιατρικής και την κάλυψη αναγκών
πρωτοβάθμιας υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας
και ως εταίρος του Δικτύου
Υγιών Πόλεων αλλά και σε

συνεργασία με την Ελληνική
Ογκολογική Εταιρεία, τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος,
αλλά και την Περιφέρεια ή τον
Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής.
Επιπλέον, μία από τις βασικότερες προτεραιότητές μας παραμένει η εξασφάλιση αίματος
για τους έχοντες ανάγκη συνανθρώπους μας και γι’ αυτό
το σκοπό οργανώνουμε τουλάχιστον δύο εθελοντικές αιμοδοσίες στη διάρκεια του έτους.
Με δεδομένο ότι η πανδημία
του κορωνοϊού επιβεβαίωσε
την αντίληψή μας ότι ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όλες
τις ερωτήσεις, δεν σταματήσαμε λεπτό να στεκόμαστε δίπλα
στους συνανθρώπους μας που
είχαν ανάγκη, κυρίως με το
πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι» που λειτούργησε ανελλιπώς
εν μέσω Lockdown και μάλιστα
επέκτεινε τη λειτουργία του.

Δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας
Ευχαριστούμε
πολύ τους
εθελοντές
αιμοδότες που
δύο φορές
το χρόνο
στηρίζουν τις
αιμοληψίες που
οργανώνονται
από τον δήμο

Η εθελοντική αιμοδοσία, δηλαδή η χορήγηση αίματος μέσω μετάγγισης από ένα
άτομο σε κάποιο άλλο άτομο που το έχει ανάγκη, αποτελεί την υψηλότερη πράξη
αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς προς το συνάνθρωπό μας. Κι αυτό, γιατί η
μοναδική πηγή του αίματος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος!
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Σικυωνίων στηρίζει έμπρακτα τις δράσεις εθελοντικής
Αιμοδοσίας με διοργάνωση δύο φορές των χρόνων εθελοντικών αιμοληψιών σε
συνεργασία με το Νοσοκομείο Κορίνθου.

ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ

Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας
Ο Δήμος Σικυωνίων έχει ήδη υποβάλει πρόταση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων
Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ’
Φάση)», στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την έγκριση
συγκρότησης και λειτουργίας «Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Σικυωνίων» με έδρα το Κιάτο.

2021
ΒΡΑΒΕΙΟ

Προσφοράς
ΚοινωνικήςΣικυωνίων

Στο Δήμο
την θεσμοθέτηση
η Υγείας μέσα από
Για την Πρόληψ
ΙΑΣ.
των ΚΕΠ ΥΓΕ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Πατούλης

“Βοήθεια στο Σπίτι”
και εν μέσω πανδημίας

Περιφερειάρχης Αττικής

Κανείς δεν μένει μόνος.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στη διάρκεια της
πανδημίας συνεχίστηκε κανονικά, ενισχύθηκε και επεκτάθηκε. Στην διάρκεια των lockdown στάθηκε δίπλα στους
ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες με την παροχή επιπλέον υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης
που αφορούσαν σε εξυπηρέτηση των αναγκών (ψώνια,
φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις, πιστοποιητικά, κ.ά.) κατοίκων του δήμου που αδυνατούσαν να εξυπηρετηθούν, αλλά
και συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούσαν εντός των ορίων του δήμου.

15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

Διπλή βράβευση του Δήμου Σικυωνίων
για την Κοινωνική Πολιτική του
Δύο βραβεία απέσπασε ο Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων που πραγματοποιήθηκε
δια ζώσης τελευταία φορά το φθινόπωρο του 2019, προ δηλαδή, της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα βραβεία του αφορούσαν στην Κοινωνική Πολιτική που ασκεί μέσω της
δέσμευσή του στην Προαγωγή της
Υγείας και την εκπλήρωση των κριτηρίων που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, είχε ως
θέμα «Κανείς δε μένει πίσω» και στο
πλαίσιο του αναπτύχθηκαν οι έξι πυλώνες της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων
που είναι: Άνθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή και Πλανήτης.
Η βράβευση επαναλήφθηκε το φθινόπωρο του 2021, διαδικτυακά αυτή τη
φορά, για την Κοινωνική Προσφορά
του Δήμου Σικυωνίων και τη θεσμοθέτηση των ΚΕΠ Υγείας.

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Δωρεάν εξετάσεις για όλους
Ένα πλέγμα δράσεων που υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες των δημοτών

Δωρεάν ΤΕΣΤ ΠΑΠ και
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ για 700 γυναίκες
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Υλοποιήθηκε πρόγραμμα με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
όπου εξετάστηκαν συνολικά 445 γυναίκες, εκ των
οποίων οι 324 στο Κιάτο, οι 16 στο Κρυονέρι, οι 54
στους Καλλιάνους και οι 51 στο Μεσινό.

Υλοποιήθηκε πρόγραμμα δωρεάν προληπτικού
ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας,
με δωρεάν μαστογραφίες και τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες του Δήμου. Το πρόγραμμα
πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα
Ογκολογίας με την αρωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τις 13 Ιανουαρίου έως τις 12
Μαρτίου 2021. Σε μία δύσκολη περίοδο, λόγω
της πανδημίας, έγιναν 1296 εξετάσεις σε γυναίκες, 730 μαστογραφίες και 566 τεστ Παπ.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΥΓΕΙΑ
Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
Προσφέρεται η δυνατότητα στους κατοίκους
δωρεάν εξετάσεων προληπτικής ιατρικής μέσω
προγράμματος Τηλεϊατρικής το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Δωρεάν υπηρεσίες Ψυχολόγου
και Κοινωνικού Λειτουργού
Την δυνατότητα δωρεάν παροχής υπηρεσιών Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού είχαν όλοι οι
δημότες του δήμου Σικυωνίων, στο πλαίσιο του
προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης.

Γραμμή Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης
Η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ξεκίνησε εν μέσω καραντίνας και δημιουργήθηκε απέναντι στην ανάγκη της
αντιμετώπισης της νέας πραγματικότητας που έχει
προκαλέσει η πανδημία του covid-19.
Η γραμμή λειτούργησε υποστηρικτικά, ανώνυμα
και εμπιστευτικά για τους πολίτες του Δήμου.

Στον Φενεό οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες
12 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - 18 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Α΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» βρέθηκαν στη
Μοσιά το τετραήμερο 22 έως 25 Νοεμβρίου 2019 παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας υγείας στους κατοίκους
του Φενεού.
Έντεκα ειδικότητες γιατρών ήταν στη διάθεση του κοινού για όλες τις μέρες από
νωρίς το πρωί έως και το απόγευμα.
Στη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν
πάνω από 380 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 954 ραντεβού και πάνω από 950 εξετάσεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές εξετάσεις με πάνω από 100
αιμοληψίες.
Τέλος, έγινε πλήρης έλεγχος και διατροφική αξιολόγηση σε 43 παιδιά της περιοχής.

Β΄ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Το τετραήµερο 26 έως 29 Νοεµβρίου 2021
παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας στους κατοίκους της περιοχής.
Δώδεκα ειδικότητες γιατρών, ήταν στη διάθεση του κοινού για όλες τις µέρες από νωρίς το πρωί έως και το απόγευµα.
Στη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν 247
άτοµα, πραγµατοποιήθηκαν 601 ραντεβού
και 449 ιατρικές εξετάσεις.
Οι κινητές ιατρικές μονάδες στεγάστηκαν
στο παλιό Δηµοτικό Σχολείο Μοσιάς και νυν
Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο αποτελεί ένα
από τα πολλά ακίνητα του δήμου, που έχει
ανακαινιστεί, αξιοποιηθεί και έχει διαμορφωθεί σε πολυχώρο πολιτιστικών ή άλλων
εκδηλώσεων προς όφελος, πάντα, της τοπικής κοινωνίας.
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ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η πρόκληση
της καθημερινότητας

Γράφει
ο Bασίλης Δομετίου,
αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας
Στο χρονικό διάστημα που διανύουμε, η δημοτική αρχή και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, δίνουμε μια
μεγάλη μάχη για να διατηρήσουμε
τον δήμο μας καθαρό.
Η καθαριότητα και η διασφάλιση της
δημόσιας υγείας είναι υπόθεση όλων
μας.
Με ενότητα και συνεργασία μπορούμε να έχουμε καθημερινά ακόμα καλύτερα αποτελέσματα αρκεί να ακολουθεί ο καθένας μερικούς απλούς
κανόνες:
Να σταματήσουμε να βγάζουμε στον
δρόμο ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα κ.ά., χωρίς πρώτα να ενημερώνουμε το τμήμα καθαριότητας.
Να τοποθετούμε τα σκουπίδια μας
μόνο μέσα στους κάδους.
Να φροντίσουμε να είναι πάντα οι κάδοι κλειστοί.
Να εναποθέτουμε στους κάδους ανακύκλωσης μόνο ανακυκλώσιμα υλικά.
Με μερικές απλές ενέργειες μπορούμε
να κάνουμε την δουλειά των εργα-

τών καθαριότητας πιο εύκολη και πιο
αποτελεσματική για όλους μας.
Ως δημοτική αρχή οφείλουμε καθημερινά να υπερασπιζόμαστε τη δημόσια υγεία. Με σωστό προγραμματισμό καθημερινά δίνουμε οδηγίες σε
διεύθυνση και εργάτες καθαριότητας
να γίνεται σωστά η αποκομιδή των
απορριμμάτων, η αποκομιδή των
αντικειμένων εκτός κάδων, το πλύσιμο και η απολύμανση των κάδων,
οδοκαθαρισμούς και καθαριότητα
κοινόχρηστων χώρων.
Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται
πάντα με σεβασμό απέναντι στους
εργαζομένους, φροντίζοντας να έχουν
τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, και
σωστά συντηρημένα τα οχήματα καθαριότητας.
Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί
αθροιστικά η αγορά των απορριμματοφόρων μέσω του προγράμματος
Φιλόδημος, η αντικατάσταση των κάδων καθώς και το πιλοτικό πρόγραμμα ατομικών κάδων που εφαρμόζεται
σε τέσσερις περιοχές, όπου δεν υπάρχουν πολυκατοικίες, αλλά έχουν εντοπιστεί πολλά σκουπίδια εκτός κάδων
και η αποκομιδή μπορεί να γίνει από
μικρό απορριμματοφόρο.
Το πρόγραμμα λειτουργεί με τη λογική ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει το δικό
του ατομικό κάδο και στόχος είναι η
απομάκρυνση των κάδων από τους
δρόμους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
σκουπίδια και διάφορα αντικείμενα.
Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά και
αυτό φαίνεται στην καθημερινή εικόνα των παραπάνω περιοχών.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε
άλλες τοπικές κοινότητες. Οι ατομικοί
κάδοι αγοράζονται και δίνονται στους
πολίτες από το δήμο.
Πολιτισμός, αγαπητοί συνδημότες
και συνδημότισσες, δεν σημαίνει να
έχουμε μόνο την απαίτηση να είναι
ο δήμος μας καθαρός, αλλά και την
υποχρέωση να τον διατηρούμε κι
εμείς οι ίδιοι καθαρό. Μόνο έτσι άλλωστε θα μπορούμε να χαιρόμαστε
τον δημόσιο χώρο.

Αντιμετωπίστηκε το ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΟΡΎΠΑΝΣΗΣ
σε συνεργασία με όλους τους επιχειρηματίες του δήμου

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑ ΔΩΝ
ΜΟΥΛΚΙ
ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ επί της Π.Ε.Ο.
ΔΙΜΗΝΙΟ στο 50% των σπιτιών
ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑ στην είσοδο του χωριού

ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΝΕΟ

Ο στόλος των οχημάτων ενισχύθηκε με ΔΎΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΌΡΑ εκ
των οποίων το ένα λειτουργεί στην ΔΕ ΦΕΝΕΟΎ και το άλλο στην ΔΕ
ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ. Επίσης, ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και ΕΝΑ ΣΑΡΩΘΡΟ που αγοράστηκαν με πόρους από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2.
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Νοσηλεύτηκαν
9 σκυλιά είτε
τραυματισμένα
είτε άρρωστα σε
κτηνιατρείο που
συνεργάζεται ο δήμος.
Κάθε χρόνο
πληρώνουμε για
στείρωση και
περίθαλψη ζώων
10.000€ και
για τροφές 6.000€.

51

43

7
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Σ Τ Ε Ι Ρ Ω Σ Ε Ι Σ

ΕΥΘΑΝΑΣΊΑ έχει γίνει σε ΔΎΟ ΣΚΥΛΙΑ γιατί ήταν πολύ άρρωστα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ των αδέσποτων
που κυκλοφορούν στους δρόμους δίνονται χάπια,
αμπούλες αποπαρασίτωσης και γίνονται εμβόλια,
εξετάσεις αίματος και ακτινογραφίες όταν χρειαστεί
ΟΙ ΤΡΟΦΈΣ δίνονται ως ένδειξη βοήθειας σε εθελοντές
που φιλοξενούν αδέσποτα ζώα του δήμου μας στον
χώρο τους, καθώς και σε εθελοντές που τα ταΐζουν είτε
στις αυτόματες ταΐστρες είτε σε ελεγχόμενους χώρους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
35 ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
29 ΚΟΥΤΑΒΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΔΩΝ
Πλένονται ανελλιπώς.
ΕΥΡΕΊΑ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΆΔΩΝ. 400
έχουν ήδη αντικατασταθεί και άλλοι
100 προγραμματίζεται στο αμέσως
επόμενο διάστημα.
Επίσης, εντατικοποιήθηκαν οι πλύσεις
των κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή απορριμμάτων έγινε συχνότερη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
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Το στοίχημα της
Πολιτικής Προστασίας

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πάντα στην πρώτη γραμμή

ΨΗΦΊΣΤΗΚΕ ΝΈΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΈΔΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ
Στον τομέα της ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ υπάρχει ΕΚΠΟΝΗΜΈΝΟ
ΣΧΈΔΙΟ το οποίο επικαιροποιείται και προσαρμόζεται με έκτακτες
συνεδρίασεις όταν υπάρχει ενημέρωση για κάποιο ακραίο καιρικό
φαινόμενο ή σε περίπτωση πυρκαγιών.
Ο δήμος και λόγω
γεωμορφολογίας και
λόγω ορεινών και
ημιορεινών περιοχών
έχει αρκετές φορές κάθε
χρόνο να αντιμετωπίσει
ακραία καιρικά φαινόμενα
και τις επιπτώσεις τους.
Ένας στόλος
μηχανημάτων είναι πάντα
ετοιμοπόλεμα είτε για να
αποχιονίσουν το δημοτικό
οδικό δίκτυο, είτε για να
προστατέψουν περιουσίες
από τις πλημμύρες είτε
για να συνδράμουν στην
κατάσβεση πυρκαγιών.
Το τμήμα Πολιτικής
Προστασίας με την
συνδρομή των εθελοντών
βρίσκεται πάντα στην
πρώτη γραμμή και
ετοιμοπόλεμο για την
αντιμετώπιση δύσκολων
καταστάσεων.

Γράφει
ο Γιάννης Μυττάς,
αντιδήμαρχος Πολιτικής
Προστασίας
Η κλιματική αλλαγή μάς έχει κάνει
ευάλωτους απέναντι στα φυσικά
φαινόμενα, καθώς η έντασή τους
είναι πολλές φορές ασυνήθιστη
και οι καταστροφές που προκαλούν απρόβλεπτες.
Πλημμύρες, χιόνια και παγετοί το
φθινόπωρο και τον χειμώνα και
καύσωνες, πυρκαγιές το καλοκαίρι, έχουν πολλαπλασιαστεί και
απειλούν την καθημερινότητά μας.
Σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα, ο
δήμος Σικυωνίων έχει εκπονήσει
ένα γενικό σχέδιο το οποίο επικαιροποιείται και προσαρμόζεται

κάθε φορά με έκτακτες συνεδριάσεις, ανάλογα με τα φαινόμενα
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Η οργάνωση του δήμου μας σε
αυτόν τον τομέα είναι υποδειγματική και η συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας Πυροσβεστική,
Αστυνομία και Λιμενικό άριστη. Γι’
αυτό εξάλλου έχουμε αντιμετωπίσει με επιτυχία όλα τα ακραία
φυσικά φαινόμενα τα οποία μας
έπληξαν τα τελευταία χρόνια.
Αν τα αντιπλημμυρικά έργα και οι
υποδομές είναι η απαραίτητη παθητική ασφάλεια για τις περιουσίες και τις ζωές των δημοτών μας
απέναντι στην απρόβλεπτη οργή
της φύσης, η πολιτική προστασία
και οι άνθρωποί της, εθελοντές
και σώματα ασφαλείας είναι η
ενεργητική ασπίδα προστασίας
που λειτουργεί σαν καλοκουρδισμένο ρολόι σε κάθε περίπτωση
κρίσης!
Το στοίχημα της Πολιτικής προστασίας στο δήμο μας κερδίζεται
χάρη στην ετοιμότητα, την οργάνωση και την ευσυνειδησία των
ανθρώπων που την αποτελούν.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Η αγροτική οδοποιία
αποτελεί ένα καίριο
τομέα για την αγροτική
παραγωγή. Ασφαλείς
και γρήγοροι δρόμοι
από και προς τις
αγροτικές καλλιέργειες
σημαίνει ταχύτητα
στη διακίνηση των
προϊόντων και
μικρότερο μεταφορικό
κόστος.
Γι’ αυτό στο δήμο
Σικυωνίων τόσο
η εξασφάλιση
χρηματοδοτήσεων για
μεγάλα έργα όσο και
οι συντηρήσεις της
αγροτικής οδοποιίας
σε τακτά χρονικά
διαστήματα από ιδίους
πόρους ιεραρχούνται
πολύ ψηλά και
εκτελούνται κάθε έτος.

12 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

Πολεοδομικός Σχεδιασμός:
Πυλώνας ανάπτυξης

Γράφει
ο Κώστας Σαρχάνης,
αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών
και Πολεοδομίας
Η ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για κάθε
Δήμο. Για το λόγο αυτό ο Δήμος
Σικυωνίων με μια σειρά από συντονισμένες ενέργειες προχωρά
στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με γνώμονα
το κοινό συμφέρον που θα οδηγήσει ταυτόχρονα στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των δημοτών. Χρόνια προβλήματα που
αναζητούσαν λύση όπως το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.)
Κιάτου καθώς και τα Σχέδια Οικιστικής Ανάπτυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Στυμφαλίας και
Φενεού οδηγούνται προς την
υλοποίηση τους. Η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων σε
άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ολοκλήρωσε τη
σχετική αλληλογραφία και πλέον
μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η ένταξη του Δήμου μας
στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
(Τ.Π.Σ.) που θα εκπονηθούν από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος &

Ενέργειας και θα δώσουν οριστική λύση στα σημαντικά αυτά
ζητήματα.
Ταυτόχρονα προχωρούν οι διαδικασίες για τις Πολεοδομικές
Ενότητες της πόλης του Κιάτου
που βρίσκονται εκτός του Σχεδίου Πόλης. Πιο συγκεκριμένα:
1) Συντάσσεται η μελέτη που
αφορά το υπολειπόμενο τμήμα
της Πολεοδομικής Ενότητας Κανελλοπούλου - Σφαγεία και έως
το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη για δημοπράτηση.
2) Πρόκειται να υπογραφεί η
σύμβαση για τη σύνταξη της
Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων
καθώς και της Πολεοδομικής
Ενότητας Τραγάνας.
3) Προχωρήσαμε στη διάνοιξη
των δρόμων περιοχών που υπάγονται στο Άρθρο 13 προκειμένου να αξιοποιηθεί η ακίνητη
περιουσία των δημοτών στις
συγκεκριμένες περιοχές. Η οδός
Κρυστάλλη από την οδό Παπαδιαμάντη έως την οδό Παναγή
Τσαλδάρη είναι πλέον διανοιγμένη και ακολουθούν οι οδοί
Σολωμού, Κωστή Παλαμά, Ρήγα
Φερραίου και Αγίου Νεκταρίου.
Οι ενέργειες οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω θα συνοδευτούν από μια σύγχρονη Κυκλοφοριακή Μελέτη η οποία θα
είναι απόλυτα εναρμονισμένη με
τη σημερινή κατάσταση της Πόλης του Κιάτου και η εφαρμογή
της θα βελτιώσει την καθημερινότητα των δημοτών. Η μελέτη η
οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων αφού γίνουν οι τελικές διορθώσεις θα εισαχθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο προς έγκριση.

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Eπόμενος στόχος η κατάθεση νέας Κυκλοφοριακής
Μελέτης για την πόλη του Κιάτου

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Οριστική λύση μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου, δηλαδή του
Γ.Π.Σ. Κιάτου και των ΣΧΟΑΠ
σε Στυμφαλία και Φενεό.
Χάρη στην άριστη συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος
& Ενέργειας αναμένεται η
εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης για την επέκταση των Σχεδίων έως το 2025.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΩΝ
Προχωρά η εφαρμογή του άρθρου 13 με τη διάνοιξη των οδών Κρυστάλλη,
Σολωμού, Παλαμά και Αγίου Νεκταρίου.

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημοπρατούνται
νέα έργα στην περιοχή
Κανελλοπούλου - Σφαγεία

Ολοκληρώθηκε η 1η φάση και παραδόθηκε για την περιοχή Κανελλοπούλου
Σφαγεία και υλοποιείται η μελέτη για την ολοκλήρωση των υπολοίπων

ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΤΡΑΓΑΝΑ
Χρόνια προβλήματα
βρίσκουν τη λύση τους,
ή δρομολογούνται ενέργειες για την οριστική
τακτοποίησή τους. Στο
πλαίσιο αυτό πρόκειται να
υπογραφεί η σύμβαση για
τη σύνταξη της Πράξης
Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων
καθώς και της Πολεοδομικής Ενότητας Τραγάνας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
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Η ανάπτυξη έρχεται
και από τη θάλασσα

Κατασκευή νέου υπήνεμου
μώλου τουριστικού
καταφυγίου,
στην επέκταση του
προσήνεμου μώλου
του αλιευτικού
καταφυγίου

Γράφει ο
Βασίλης Αλεξόπουλος,
πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Σικυωνίων

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

Στόχος η αύξηση της επισκεψιμότητας
και η τουριστική ανάπτυξη
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης, εξασφαλίστηκε νέα χρηματοδότηση 341.000€ από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για το έργο «Λιμενικά
έργα και έργα κτιριακών υποδομών ολοκλήρωσης Λιμένα Κιάτου».
Προβλέπεται η χωροθέτηση και
λειτουργία τουριστικού και αλιευτικού καταφυγίου σε διακριτά

τμήματα και κατάλληλη διαμόρφωση των χερσαίων χώρων του
λιμένα Κιάτου, του οποίου διατηρείται ακέραιος ο εμπορικός
χαρακτήρας με την ολοκλήρωση
των υπολειπόμενων Λιμενικών Έργων που αφορούν στη διαπλάτυνση-επέκταση του ακρομωλίου του
προσήνεμου μώλου για την παραβολή εμπορικών πλοίων.

Η χερσαία ζώνη λιμένος Κιάτου που
βρίσκεται στην δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου αποτελεί
έναν ισχυρό και δυναμικό πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Γι’
αυτό και στον προγραμματισμό μας
παραμένει σταθερός και αταλάντευτος στόχος η δημιουργία όλων εκείνων των δομών που θα δώσουν στο
λιμένα έναν χαρακτήρα τουριστικού
καταφυγίου παράλληλα με τον αλιευτικό που ήδη έχει, χωρίς ωστόσο να
χαθεί ο εμπορικός ρόλος του κεντρικότερου λιμανιού του Κορινθιακού.
Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε να πετύχουμε νέα χρηματοδότηση από το

πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» η οποία
θα εξασφαλίσει τους σκοπούς μας: θα
καλύψει τις ανάγκες και ελλείψεις του
λιμένα Κιάτου, θα αναβαθμίσει σημαντικά τη λειτουργικότητά του, θα βελτιώσει τις συνθήκες εξυπηρέτησης
των χρηστών του και παράλληλα θα
συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη
αξιοποίηση των υφιστάμενων χερσαίων χώρων και λιμενικών εγκαταστάσεων οι οποίες σήμερα υποεκμεταλλεύονται.
Την ίδια ώρα στη χερσαία ζώνη του
λιμένα πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναπλάσεις τόσο στα πεζοδρόμια όσο και στις παιδικές χαρές
δημιουργώντας σύγχρονους χώρους
υπαίθριας αναψυχής των δημοτών
και επισκεπτών. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το έργο του ηλεκτροφωτισμού
που προσφέρει ενεργειακή εξοικονόμηση, ασφάλεια και ένα καλαίσθητο
ελκυστικό περιβάλλον.
Τέλος, στο πλαίσιο υλοποίησης του
Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης τοποθετήθηκαν νέα σιδηρά κιγκλιδώματα και θύρες ενώ
υπογράφηκε σύμβαση με Υπεύθυνο
Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως
(Υ.Α.Λ.Ε.), αρμόδιο για την ασφάλειά
της.

Αναβάθμιση της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα
Άνοιγμα στην τουριστική αγορά

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Παράλληλα με το έργο των αναπλάσεων
έγινε τοποθέτηση φωτιστικών led για τον
καλύτερο ηλεκτροφωτισμό και τη μείωση
του ενεργειακού κόστους.

Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση των πεζοδρομίων στην χερσαία ζώνη Λιμένα Κιάτου. Παράλληλα αναβαθμίστηκαν οι παιδικές χαρές
με εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημι-

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ουργία σύγχρονων και ευχάριστων χώρων
υπαίθριας αναψυχής και την εξυπηρέτηση
του κοινού.
Τα τμήματα της χερσαίας ζώνης Λιμένα
Κιάτου καθαρίζονται τακτικά ώστε να παρουσιάζουν μια αναβαθμισμένη αισθητικά
εικόνα στην καρδιά της πόλης.
Επιπλέον, τοποθετήθηκαν σιδηρά κιγκλιδώματα και θύρες στο πλαίσιο υλοποίησης
του Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.)

Τοποθετήθηκαν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ στην παραλία που ανήκει στη χερσαία ζώνη Λιμένος με αντικειμενικό στόχο την εύκολη πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στην θάλασσα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογραφή σύμβασης με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Λιμενικής Εγκαταστάσεως
(Υ.Α.Λ.Ε.), αρμόδιο για την ασφάλειά της.
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Συντηρήσεις Δημοτικής Οδοποιίας
Ένα μεγάλο μέρος της Π.Ε.Ο.
και καθέτων σε αυτήν οδών
του Κιάτου στρώθηκε με
νέο ασφαλτοτάπητα καθώς
υλοποιείται ένα εκτεταμένο
πρόγραμμα έργων οδοποιίας
με χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ. Οι επεμβάσεις θα
ολοκληρωθούν με το πέρας
των ομβρίων καθώς θα
ασφαλτοστρωθούν όλοι
οι δρόμοι στους οποίους
εκτελούνται αυτή τη στιγμή
οι εργασίες.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τρεις νέες ανακαινίσεις Δημοτικών Κτηρίων

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΡΣΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΣΕ ΚΙΑΤΟΥ

Οι ανακαινίσεις κτηρίων στο Δήμο Σικυωνίων αποτελούν μια επιτυχημένη πρακτική που συνεχίζεται
και αποδίδει καρπούς, είτε εξασφαλίζοντας χώρους
για τη στέγαση των υπηρεσιών, είτε προσφέροντας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

εισόδημα από την ενοικίασή τους. Την τελευταία δι- κοινοτικό κατάστημα στον Ταρσό που θα χρησιμοετία ανακαινίστηκαν ο παλιός σιδηδρομικός σταθ- ποιηθεί ως κατάλυμα και ξεκινάει η ανακαίνιση του
μός στο Κιάτο που παραχωρήθηκε από τον ΟΣΕ παλιού κοινοτικού καταστήματος στο Κρυονέρι που
ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
και θα στεγάσει τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ, το παλιό θα λειτουργήσει ως Πολιτιστικό Κέντρο.
MINI
DOCKS

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων
Οι αναπλάσεις πεζοδρομίων
στο Κιάτο συνοδεύονται και
από αντικατάσταση των λαμπτήρων οδοφωτισμού με
αντίστοιχης φωτεινότητας led,
που εξασφαλίζουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

ΓΕΦΥΡΑ

ΓΕΦΥΡΑ

ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΑ ΜΠΟΖΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΚΙΑΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
MINI
DOCKS

ΜΕΛΕΤΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΦΥΡΑ

ΓΕΦΥΡΑ

Μελέτη
διάσωσης
και ανάπλασης
της ανατολικής
εισόδου
του Κιάτου
ΜΕΛΕΤΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΦΥΡΑ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
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Συνεχίζεται το πρόγραμμα Ανάπλασης
των πεζοδρομίων
Νέα χρηματοδότηση €3.000.000
Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου εξασφάλισε ο δήμος Σικυωνίων για
την ανάπλαση πεζοδρομίων στην πόλη του Κιάτου, από τα φανάρια ως τη Νεάπολη-Κάτω Διμηνιό και των καθέτων αυτών.
Τα νέα πεζοδρόμια κατασκευάζονται με όλες τις σύγχρονες βιοκλιματικά και
ενεργειακά ορθές προδιαγραφές. Χρησιμοποιούνται υλικά που ανακλούν
το ηλιακό φως και έτσι προστατεύουν τον αστικό ιστό από το φαινόμενο της θερμικής νησίδας, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Επιπλέον στην ανάπλαση προβλέπεται η κατασκευή όδευσης τυφλών και ραμπών για την κίνηση ΑμεΑ, η εγκατάσταση φωτιστικών τύπου LED, αλλά και διακοσμητικών κολωνακίων, πρακτική που έχει ακολουθηθεί και σε άλλα σημεία
της πόλης και λειτουργεί αποτρεπτικά στη στάθμευση αυτοκινήτων πάνω στα
πεζοδρόμια. Τέλος, θα γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων και απομάκρυνση των
στύλων ηλεκτροδότησης έτσι ώστε να ενισχυθεί η καλαισθησία της περιοχής.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΣΕΛΙΑΝΔΡΟ

ΘΩΡΑΚΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΤΙΣ ΖΩΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ
Αποτρέπουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων με
μεγάλα έργα που προστατεύουν τα χωριά μας και την πόλη του Κιάτου

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Η κλιματική αλλαγή που παρατηρείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του πλανήτη τα τελευταία χρόνια
μάς έχει φέρει αντιμέτωπους με
ακραία φυσικά φαινόμενα, βίαια
και καταστροφικά που δημιουργούν πολλές φορές σημαντικές ζημιές στα έργα υποδομής και στις
περιουσίες των δημοτών.
Την τελευταία διετία και μετά την
εμπειρία που είχαμε τον Σεπτέμβρη
του 2018 με τον κυκλώνα «Ζορ-

μπάς» στο δήμο Σικυωνίων υλοποιούνται μια σειρά από έργα που
θωρακίζουν αντιπλημμυρικά τόσο
το Κιάτο όσο και τα χωριά.
Πρόκειται για σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις όπως
τα τοιχεία αντιστήριξης που προστατεύουν το οδικό δίκτυο και τις

ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΙΣΣΩΝΑ

υποδομές δικτύων (ύδρευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτροφωτισμού, κ.ά.)
και έχουν γίνει σε διάφορα χωριά:
Στο Κρυονέρι, στο Παραδείσι, στην
Αρχαία Σικυώνα, στο Διμηνιό κ.ά.
και συνεχίζονται.
Επιπλέον, στα τρία ποτάμια που
εκβάλλουν στα όρια της πόλης του

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ
ΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙΟ

Κιάτου έγιναν εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις με την
κατασκευή γεφυρών στον Ελισσώνα και στον Κύριλλο ποταμό και
αντιπλημμυρικού έργου (τοιχείων)
στις εκβολές του Σελίανδρου.
Ειδικότερα, η θωράκιση της πόλης
του Κιάτου που ολοκληρώνεται και
με το μεγάλο έργο των ομβρίων είναι πληρέστερη και αρτιότερη από
ποτέ.

16 ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ήπιαμε νερό,
πιάσαμε και φώλι!

Γράφει
ο Παναγιώτης Φιακάς,
πρόεδρος ΔΕΥΑ Σικυωνίων
Το 2010 ως νέα Δημοτική αρχή Σικυωνίων παραλάβαμε μια ΔΕΥΑΣ που είχε μηδενικό ταμείο, αγόραζε ακατάλληλο νερό
από ιδιώτες και αύξανε διαρκώς τα τέλη
ύδρευσης (Το διάστημα 1998-2010 αυξήθηκαν κατά 90%). Παρόλα αυτά τα έσοδά
της δεν κάλυπταν τις οφειλές της και η
απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, ενώ δεν υπήρχε ούτε μια μελέτη
για την ύδρευση.
Στη διάρκεια της θητείας μας ωριμάσαμε μελέτες για την ύδρευση από τις πηγές της Στυμφαλίας, για τα αποχετευτικά,

για την επέκταση και αναβάθμιση του
Βιολογικού Καθαρισμού, για την επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση, για τα όμβρια κ.λπ. Απορροφήσαμε
25.000.000€ για την ύδρευση, την αποχέτευση, τα όμβρια και εξασφαλίσαμε πόσιμο νερό [2019] για το Κιάτο, το Μούλκι,
το Πάσιο και το Κάτω Διμηνιό.
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή
των δικτύων προς Κρυονέρι, Σούλι, Μικρό και Μεγάλο Βάλτο, και Αρχαία Σικυώνα και ολοκληρώνονται τα δίκτυα προς
Λαλιώτη, Διμηνιό, Παραδείσι, Γονούσα,
Τιτάνη και Μποζικά. Παράλληλα, το μεγάλο έργο των ομβρίων στην πόλη του Κιάτου οδεύει στην ολοκλήρωσή του.
Τέλος σε ό,τι αφορά στα οικονομικά καταγράφουμε, επίσης, θετικό πρόσημο: Το
πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης που
εφαρμόσαμε μείωσε αισθητά το κόστος
λειτουργίας, συγκράτησε τα έξοδα και
μειώσαμε τα τέλη ύδρευσης κατά 40%.
Σήμερα και νερό πίνουμε και η ΔΕΥΑΣ δεν
χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε προμηθευτές,
ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ κ.λπ. και έχει χρηματικά
διαθέσιμα (φώλι!) που υπερβαίνουν το
ένα εκατομμύριο ευρώ (1.148.275,39€).

Πόσιμο Νερό
25 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ

Ολοκληρώθηκαν τα δίκτυα ύδρευσης για:

ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΟΥΛΙ, ΑΡΧ. ΣΙΚΥΩΝΑ,
ΜΙΚΡΟ ΒΑΛΤΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΛΤΟ
Ολοκληρώνονται τα δίκτυα προς:

ΛΑΛΙΩΤΗ, ΔΙΜΗΝΙΟ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ,
ΓΟΝΟΥΣΑ, ΤΙΤΑΝΗ, ΜΠΟΖΙΚΑ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΕΥΑΣ ΜΕ
Διευθέτηση ομβρίων: Ένα κεφαλαιώδες
έργο υποδομών για την πόλη του Κιάτου
Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της διευθέτησης των ομβρίων με χρηματοδότηση από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
Κατασκευάζονται 9 αγωγοί όμβριων
κατά μήκος των οδών Πούλου, 28ης
Οκτωβρίου, Αράτου, Σικυώνος, Νι-

κηταρά-Μεταμορφώσεως Σωτήρος,
Ανδρούτσου, Ανδρούτσου Αστ. Κοββατζή, Αριστοτέλους-Κανάρη-Νικηταρά, Απελλού-Δημοκρατίας με τα
αντίστοιχα φρεάτιά τους και τα στόμια υδροσυλλογής.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις αποκατάστασης σε όλο το μήκος και το πλάτος των οδών. Επιπλέον, το έργο προβλέπει τη
σύνδεση των αγωγών που κατασκευάζονται με τους υφιστάμενους αγωγούς
που εκβάλλουν είτε στη θάλασσα είτε στον χείμαρρο Ελισσώνα.

Η ΔΕΥΑ προχώρησε στην εφαρμογή ενός προγράμματος τηλεελέγχου/
τηλεδιαχείρισης, όπου ελέγχονται με τη χρήση smart phone συσκευών
η πληρότητα των δεξαμενών, των δικτύων, η συμπεριφορά των υδροληψιών και οι διαρροές. Η εποχή που ένας υδρονομέας έτρεχε από δεξαμενή σε δεξαμενή για να ελέγξει την επάρκεια νερού πέρασε οριστικά.
Επιπλέον η ΔΕΥΑ εξασφάλισε χρηματοδότηση που αγγίζει τα 2.000.000
ευρώ για την εγκατάσταση ψηφιακών υδρομέτρων και την αυτόματη
καταγραφή και καταμέτρηση της κατανάλωσης. Στόχος του συστήματος είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών, η συνεχής παρακολούθηση
και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης, αλλά και η μείωση του κόστους λειτουργίας και των
διαρροών, με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
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για όλους

€1.798.801

+431%

2011

• Μείωση τελών
Ύδρευσης 40%
• Απαλλαγή Κοινοτήτων
Δ.Ε. Στυμφαλίας
και Κλημέντι Βελίνα
από πληρωμή τελών

€4.093.810

αύξηση

€9.566.524,24

2011-2021

€12.196.424,24

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
αύξηση

+198%

• Δ.Ε. Φενεού
πληρωμή
ΜΟΝΟ ΠΑΓΙΟΥ

2021

TEXNIKO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2011

Ήταν όνειρο. Το πιστέψαμε.
Αγωνιστήκαμε. Το πετύχαμε.

2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ

Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ
Μείωση τελών Ύδρευσης 40%

Γράφει
ο Σπύρος Σταματόπουλος,
Δήμαρχος Σικυωνίων
Η εξασφάλιση φθηνού, πόσιμου νερού για όλους τους δημότες είναι το
ζητούμενο για κάθε ΔΕΥΑ. Αυτό οραματιστήκαμε κι εμείς το 2011. Γι’ αυτό
το όνειρο δεσμευτήκαμε, ορκιστήκαμε, παλέψαμε, απαιτήσαμε, και ναι, το
εξασφαλίσαμε.
Ήταν το αυτονόητο κι όμως αγωνιστήκαμε σκληρά γι’ αυτό. Ο δρόμος
δύσβατος και πολλές φορές απροσπέλαστος. Μια περιπέτεια με πολλές
δυσκολίες, απειλές, καταγγελίες, δικαστήρια. Δεν πτοηθήκαμε, δεν φοβηθήκαμε, δεν λυγίσαμε. Δώσαμε πολλές

μάχες σε όλα τα μέτωπα και σε πολλά
επίπεδα. Ζήσαμε «πολεμικές» στιγμές
κι όμως δεν δειλιάσαμε.
Σχεδιάσαμε και ακολουθήσαμε έναν
οδικό χάρτη με συγκεκριμένη πολιτική και στρατηγική. Εκπονήσαμε τις
μελέτες, πήραμε τις αδειοδοτήσεις
και εξασφαλίσαμε τις χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά πάντα με δημόσια
διαβούλευση, με τη λαϊκή συμμετοχή
και συμπαράσταση των δημοτών.
Σε μια γλυκόπικρη ανάμνηση μετατρέπονται οι δυσκολίες και τα κωλύματα
των «εξωτερικών παραγόντων». Τα
αφήνουμε πίσω κι ίσως κάποια στιγμή ένα βιβλίο θα τα αποτυπώσει όλα.
Θέλω να ευχαριστήσω τους προέδρους, όλη την τοπική κοινωνία της
Στυμφαλίας και τα μέλη των συμβουλίων του Δήμου και της ΔΕΥΑΣ των θητειών 2011-2014 και 2015-2019 και τους
υπαλλήλους που στήριξαν όλες τις
αποφάσεις ακόμα και τις πιο ρηξικέλευθες. Η προσπάθεια ήταν συλλογική. Αγωνιστήκαμε όλοι μαζί, πιστέψαμε στο όραμα, στις δυνάμεις μας, στη
γνησιότητα και την αγνότητα αυτού
του αγώνα και γι’αυτό ΠΕΤΥΧΑΜΕ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ
4000 Στρέμματα θα αρδεύονται από τον
Βιολογικό με ΜΗΔΕΝ ενεργειακό κόστος

Αξιοποίηση της ροής του δικτύου
ύδρευσης για την παραγωγή ενέργειας
Σε μια κίνηση με πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
προέβη η ΔΕΥΑ Σικυωνίων με την
εξασφάλιση άδειας παραγωγού, για
μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ώστε να
αξιοποιηθεί η ενέργεια που γεννάται
από τη ροή του νερού από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο.
Η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα
αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση
μικρών υδροηλεκτρικών γεννητρι-

ών κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς του νερού από τη δεξαμενή
της Χούνης στην δεξαμενή κεφαλής
Τραγάνας-Μουλκίου-Αρκούδας-Πασίου.
Η πρόταση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων
ήταν περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά άρτια και γι’ αυτό εξασφάλισε την αδειοδότηση του έργου
σε μια Περιφέρεια, όπως αυτή της
Πελοποννήσου, που υπάρχει κορεσμός σε υδροηλεκτρικά έργα.

Εγκρίθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ και τη διάθεση του επεξεργασμένου νερού για την ΑΡΔΕΥΣΗ 4.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ, καθώς επίσης και την
τοποθέτηση ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους λειτουργίας του.
Με το έργο που θα υλοποιηθεί επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η αξιοποίηση των αστικών λυμάτων,
αλλά και η πληρέστερη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Με
την βοήθεια της επιστήμης και τεχνολογίας εξασφαλίζουμε την κάλυψη της άρδευσης της αγροτικής παραγωγής, στις δύσκολες εποχές της
λειψυδρίας.

18 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ

Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021: Άλλη μία ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για αγροτική οδοποιία,
ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, από
το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Με αυτή τη χρηματοδότηση θα
ασφαλτοστρωθούν αγροτικοί δρόμοι που επί δεκαετίες ολόκληρες
ταλαιπωρούν τους αγρότες, όπως ο
δρόμος που ενώνει την ΤΙΤΑΝΗ με
το Φράγμα του Ασωπού, ο οποίος
με την ολοκλήρωση του φράγματος θα έχει πολλαπλά παραγωγικά
και τουριστικά οφέλη. Επίσης, ο
δρόμος από ΜΙΚΡΟ ΒΑΛΤΟ έως τα
όρια των Γελινιατικων, η σύνδεση
της ΒΕΛΙΝΑΣ με τη Χούνη μέσω του
κάμπου, η σύνδεση της ΚΥΛΛΗΝΗΣ
με τη ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ο δρόμος για το
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ, αλλά και αυτός για
τον ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΕΝΕΟΥ
και πολλά ακόμη μικρότερα τμήματα αγροτικών οδών σε όλα τα χωριά
του δήμου μας.
Άλλη μια προσπάθεια που ευόδωσε,
άλλη μια χείρα βοηθείας προς τους
αγρότες μας, άλλη μια υποδομή για
τον πρωτογενή τομέα που στηρίζει
όλη την τοπική, αλλά και εθνική, οικονομία.
Παραμένουμε κοντά τους ενεργά και
θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε
έμπρακτα, διότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη βάση της τοπικής οικονομίας που στηρίζει όλες τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες
της περιοχής μας και όχι μόνον.

Πάνω από 5 εκατ. ευρώ

ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΣΤΙΣ 3 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης, το “Φιλόδημος” και το “Αντώνης Τρίτσης”
Υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ οι χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί τα τελευταία
τρία χρόνια από προγράμματα για να υλοποιηθούν
έργα αγροτικής οδοποιίας.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρχικά από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη αγροτικές
οδοποιίες ύψους 800.000€ για την Δ.Ε. Σικυωνίων
και άλλα 800.000€ για την Δ.Ε. Φενεού.

Στην Δ.Ε. Σικυωνίων εκτελούνται έργα Βελτίωσης-ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων στις Κοινότητες Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και
Αρχαίας Σικυώνας.
Αντίστοιχα στην Δ.Ε. Φενεού το έργο αφορά στην
βελτίωση βατότητας δύο αγροτικών δρόμων:
1) Τμήμα Γ: Από Παναγία έως Επ. Οδό Μεσινού – Αρχαίας Φενεού, μήκους 3,2 χιλιομέτρων και πλάτους
5,50 μέτρων (δρόμος αναδασμού).
2) Τμήμα από Παναγία έως θέση Λίμνη-Αμπέλια,
μήκους οδού 2,6 χιλιομέτρων και πλάτος 5,50 μέτρων (δρόμος αναδασμού).
Οι εργασίες αφορούν οδοστρωσία, διαμορφώσεις
επικλίσεων και κλίσεων και τέλος ασφαλτόστρωση.
Με την ολοκλήρωσή του το έργο θα παρέχει μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στις μετακινήσεις
των αγροτών στην περιοχή, αλλά και στη διακίνηση
των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»

868.000€ είναι το ποσό που εξασφαλίστηκε από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» και διατίθεται σε αγροτικές οδοποιίες στην περιοχή της Δ.Ε. Στυμφαλίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

5.268.000€

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΜΟΧΘΟΥΝ
12 εκατ. ευρώ
ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΉΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΎ
ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ

Διεκδίκηση αποζημιώσεων
από τον ΕΛΓΑ

Ο Σπύρος Σταματόπουλος προερχόμενος
και ο ίδιος από αγροτική οικογένεια και
γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα προβλήματα του αγροτικού
κόσμου, πρωτοστάτησε σε πολλές περιπτώσεις στην διεκδίκηση αποζημιώσεων
από τον ΕΛΓΑ για τις καταστροφές στην
παραγωγή, όπως για παράδειγμα τον Σεπτέμβριο του 2020 στο Κρυονέρι.

Στήριξη της σουλτανίνας

Προστατεύουμε το περιβάλλον • Ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα
Έργα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων
ευρώ που αφορούν τα χωριά της Στυμφαλίας και
του Μεγάλου Βάλτου και του Πασίου, και αναμένεται να συμβάλλουν τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.
Αναλυτικά πρόκειται για τα κάτωθι:
• Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, ΔΕ Στυμφαλίας
του Δήμου Σικυωνίων – 1ος ειδικός προϋπολογισμός (2.200.000,00€).
• Κατασκευή δικτύου άρδευσης της Κοινότητας
Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων, από τη γεώτρηση Μπρίμιζα (2.200.000,00€).
• Αρδευτικό έργο Κοινότητας Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων (855.000,00€).
• Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου – 1ος ειδικός προϋπολογισμός
(2.200.000,00€).
• Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων -1ος ειδικός προϋπολογισμός
(2.200.000,00€).
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κοινότητα Λαύκας του Δήμου Σικυωνίων (2.194.179,65€).
O δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος
κατά την ανακοίνωση των εντάξεων όλων των αρδευτικών έργων του Δήμου Σικυωνίων ευχαρίστησε
τις «άρτιες» όπως τις χαρακτήρισε τεχνικές υπηρεσίες και προγραμματισμού του δήμου του, αλλά και τις
δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και λοιπές διεκπεραιωτικές

ενέργειες για την πληρότητα των φακέλων των μεγάλων έργων που εκπονούνται στο Δήμο Σικυωνίων.
Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες – Υδάτων, Περιβάλλοντος, Δασαρχείο & Διεύθυνση Δασών, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και Αγροτικής Ανάπτυξης – ο Δήμος δεν θα
μπορούσε να έχει ώριμα έργα, ιδιαιτέρως μέσα στις
ειδικές συνθήκες της πανδημίας που αντιμετωπίζει
η χώρα τον τελευταίο χρόνο.
Επίσης, ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παν. Νίκα, διότι είναι πρώτη φορά που
βγήκε τέτοια πρόσκληση από την περιφέρεια και
έδωσε το δικαίωμα να υποβληθούν προτάσεις, που
λύνουν πολλά προβλήματα των αγροτών και αυξάνουν το εισόδημά τους.

Αποδοχή δωρεάς οικοπέδων των Αλέξη και Βασίλη Ρήγα και Γιώργη Βυτινιώτη προκειμένου να
κατασκευαστούν δεξαμενές για την εξυπηρέτηση
αναγκών άρδευσης της Κοινότητας Καισαρίου.

Τον Αύγουστο του 2021 από κοινού με
τρεις ακόμη δημάρχους της Κορινθίας
προχώρησε στην συνυπογραφή αιτήματος, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την αποζημίωση
της σουλτανίνας.
Στο αίτημα επισημάνθηκαν οι άμεσοι οικονομικοί κίνδυνοι που ελλοχεύουν, εάν η
αγροτική παραγωγή που δοκιμάστηκε διπλά από τους ανοιξιάτικους παγετούς και
τον πολυήμερο καλοκαιρινό καύσωνα, δεν
αποζημιωθεί, κατά το μέγιστο δυνατόν.
Προτάθηκε, αφενός η οριζόντια και τάχιστη αποζημίωση των αγροτών – καλλιεργητών σουλτανίνας, ενώ ζητήθηκε και συνάντηση με τον Υπουργό για το σοβαρό,
αυτό πρόβλημα.

Τα αποθέματα σταφίδας

Τον Οκτώβριο του 2021, με στόχο την στήριξη του μοναδικού προϊόντος της σταφίδας συνυπέγραψε μαζί με άλλους τρεις
δημάρχους της Κορινθίας, νέα επιστολή
για την στήριξη των σταφιδοπαραγωγών
αυτή τη φορά.
Στην επιστολή τονίστηκε μεταξύ άλλων πώς:
«Οι μεταποιητές είτε δεν παραλαμβάνουν
σταφίδα είτε την παραλαμβάνουν με ανοικτή τιμή, είτε με τιμές κοντά στο 1€ το κιλό
ενώ πέρσι ήταν 1,65€ και παρά το ότι φέτος
υπήρξε και μείωση της παραγωγής κοντά
στο 40% λόγο παγετού και καύσωνα. Τα εισοδήματα των παραγωγών στους δήμους
μας στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα
έσοδα από την σταφίδα και κατά συνέπεια
εκεί στηρίζεται και η τοπική οικονομία.
Στηρίζουμε τον αγώνα των Σταφιδοπαραγωγών και τα αίτημά τους και καλούμε το
υπουργείο έστω και την τελευταία στιγμή
να καταλάβει ότι πίσω από αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι και να στηρίξει την τιμή του
προϊόντος».

20 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δύο νέα γήπεδα ποδοσφαίρου
Επόμενος στόχος η μελέτη και χρηματοδότηση αθλητικού κέντρου στην περιοχή του Φενεού
ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Υπογράφηκε η σύμβαση

Με στόχο την δημιουργία και ανάδειξη ορεινών αθλητικών εγκαταστάσεων προγραμματίστηκαν, εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις και
υλοποιούνται σημαντικά έργα στις ημιορεινές

και ορεινές κοινότητες. Η αρχή έγινε από το
γήπεδο του Ασπρόκαμπου, το οποίο ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, το γήπεδο Κρυονερίου το οποίο
εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader+ και χρηματοδοτήθηκε με 400.000€ για την ολοκλήρωση των
εγκαταστάσεων του.

ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Δύο νέα γήπεδα Τέννις

Δωρεάν αθλητισμός
για τους δημότες

Κατασκευάζονται δύο
νέα γήπεδα τέννις
δυτικά από το ΕΠΑΛ
Κιάτου. Ο χώρος διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να μπορούν οι
λάτρεις της αντισφαίρισης να ασκούν ελεύθερα και με όλες τις
προδιαγραφές ασφαλείας και αθλητικών
κανόνων, το αγαπημένο τους άθλημα.

Για 7η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο δήμο Σικυωνίων, στο πλαίσιο
της προσπάθειας που γίνεται για την καλλιέργεια και προαγωγή του αθλητισμού.

Στίβος στο Δημοτικό Στάδιο Κιάτου
Η επανέναρξη λειτουργίας του
Δημοτικού Σταδίου Κιάτου με το
τέλος της καραντίνας του 2020,
αποκάλυψε ότι είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής
στίβου και έτσι το Στάδιο πλέον,
προσφέρει αναβαθμισμένες
υπηρεσίες άθλησης σε όλους
τους πολίτες, αθλητές υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ,
τις στρατιωτικές σχολές κ.α.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις:
Α. Παιδί και Αθλητισμός και
Β. Άθληση και Γυναίκα.
Τα αθλητικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα σε δημοτικούς χώρους τηρουμένων όλων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1,4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

Στάδιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών
Υπογράφηκε η σύμβαση - Ξεκινά η κατασκευή του

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Έχουν μελετηθεί, σχεδιαστεί, αδειοδοτηθεί και έχουν
υποβληθεί για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» η κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου κοντά στο νέο
Στάδιο Ολυμπιακών προδιαγραφών, στην Τραγάνα,
αλλά και η μελέτη και χρηματοδότηση αθλητικού
κέντρου στην περιοχή του Φενεού. Επίσης, η κατασκευή κλειστών Γηπέδων μπάσκετ και μια σειρά
αθλητικών υποδομών εντός των παρακάτω σχολικών μονάδων:
3ο Δημ. Σχολείο Κιάτου, 6ο Δημ. Σχολείο Κιάτου
7ο Δημ. Σχολείο Κιάτου, Δημ.σχολείο Πασίου
Δημ. σχολείο Φενεού, 1ο Γυμν. Κιάτου
2ο Γυμν. Κιάτου, Γυμν. Κρυονερίου
Γυμν. Καλλιάνων, Γυμν. Λυκ. Γκουρας
1ο Λύκειο Κιάτου, 2ο Λύκειο Κιάτου και Τ.Ε.Λ. - Σ.Ε.Κ.
Επίσης προγραμματίζεται η κατασκευή Πίστας scatePumptrack - Parkour.

Χρηματοδότηση 1,4 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου σταδίου, για τη φιλοξενία αγώνων ποδοσφαίρου
εθνικών κατηγοριών και την διοργάνωση
αγώνων στίβου, στο Κιάτο, εξασφαλίστηκε
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».
Το έργο που πρόσφατα συμβασιοποιήθηκε και ξεκινά η κατασκευή του, έρχεται να
δώσει απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα των
κατοίκων του δήμου Σικυωνίων, προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία κουλουάρ στίβου 8 διαδρομών, εγκαταστάσεων
άλματος εις ύψος, εις μήκος και επί κοντώ, ρίψεων δίσκου, ακοντίου, σφύρας
και σφαίρας, αλλά και την λειτουργία του
γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα.
Το Δημοτικό Στάδιο Κιάτου αναμένεται να
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων
και των αθλητικών συλλόγων, αλλά και να
καταστήσει το δήμο Σικυωνίων αθλητικό
κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Επόμενος Στόχος: ΓΉΠΕΔΟ ΤΟΥ ΦΕΝΕΟΎ
Έχει υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης

ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ

Ανακαίνιση – Ενεργειακή Αναβάθμιση
Το έργο προϋπολογισμού 700.000€ ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και
εξασφάλισε την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, από την κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+, μέσα από μία σειρά εργασιών όπως: Προσθήκη περιμετρικού
θερμομονωτικού κελύφους, αντικατάσταση πάνελ οροφής, Μόνωση δαπέδου, Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων, τοποθέτηση φωτιστικών led, κ.ά.
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ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ

Τιμή στον αείμνηστο Γιάννη Σπανό
Οι αποθήκες ΑΣΟ θα πάρουν το όνομά του

Το όνομα του Γιάννη Σπανού θα φέρουν οι
αποθήκες ΑΣΟ όταν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους. Το συγκρότημα των ιστορικών
κτηρίων που βρίσκεται στην παραλία του Κιάτου, τιμητικά θα πάρει το όνομα του μεγάλου
Έλληνα συνθέτη που γεννήθηκε και μεγάλωσε

στο Κιάτο. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
κατά την εκφώνηση του επικήδειου λόγου
στην κηδεία του αγαπημένου μουσικοσυνθέτη
τον Οκτώβριο του 2019. Παράλληλα, εκτός από
την τιμητική αυτή ονοματοθεσία, ο δήμος Σι-

κυωνίων έχει προγραμματίσει τη διοργάνωση
σπουδαίων πολιτιστικών δρώμενων στη μνήμη του Γιάννη Σπανού.
Οι εργασίες στις αποθήκες ΑΣΟ έχουν προχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να παραδοθούν προς χρήση την άνοιξη του 2023.

Αρχαία Σικυώνα: Σταθερή χρηματοδότηση για το ανασκαφικό πρόγραμμα
Νέα προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση των ανασκαφών
με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου αρχαιολογικού πάρκου
Σταθερή παραμένει η χρηματοδότηση από τον
Δήμο Σικυωνίων στο ανασκαφικό έργο που επιτελείται στην Αρχαία Σικυώνα από τον αναπλ.
καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλο, καθώς υπογράφηκε νέα
προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση των
ερευνών στην αγορά της πόλης.
Η υποστήριξη του δήμου όλα αυτά τα χρόνια, στο
επιστημονικό έργο που συντελείται, σηματοδοτεί
την στόχευση της δημοτικής αρχής για την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας
της Αρχ. Σικυώνας, ως μοχλού ευρύτερης ανάπτυξης της περιοχής.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο αρχαιολογικό πάρκο, εύκολα
προσβάσιμο στο κοινό, που θα ενσωματώνει καινοτόμες πρακτικές ξενάγησης και αφήγησης, έτσι
ώστε η ιστορία και ο πολιτισμός της Αρχαίας Σικυώνας, που λάμπρυναν αιώνες ολόκληρους τον
ελληνισμό να γίνουν ευρύτερα γνωστά.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΩΣ ΠΥΡΓΑΚΗ
Διεθνές Φεστιβάλ Δημοτικού
Τραγουδιού στον Ασπρόκαμπο,
τη γενέτειρα της αείμνηστης αοιδού Φιλιώς Πυργάκη προτίθεται

να διοργανώσει ο δήμος Σικυωνίων τιμώντας τη μνήμη της. Την
ανακοίνωση έκανε ο δήμαρχος
Σικυωνίων ως ύστατο φόρο τι-

μής στην τραγουδίστρια που με
τη ζωή και το έργο της πρόβαλε
τη δημοτική μας παράδοση και
ανέδειξε τον λαϊκό πολιτισμό μας.
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ΣΤΙΓΜΆ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Α ΣΤΕ Ρ ΟΣΚΟΠ Ε Ι Ο ΚΡΥΟΝ Ε ΡΙ ΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 5 εκατ. ευρώ για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Δημιουργείται ένα τόξο τουριστικής επισκεψιμότητας που τοποθετεί τον Δήμο μας στον παγκόσμιο χάρτη προορισμών
Πέντε εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την
αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου και την μετατροπή του σε ένα κέντρο παγκοσμίου ενδιαφέροντος για την Αστρονομία,
τους επιστήμονες, τους ερασιτέχνες και τους
λάτρεις του κλάδου.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων σε απόλυτη συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον υφυπουργό Ανάπτυξης
Χρίστο Δήμα συζήτησαν διεξοδικά τα σοβαρά
θέματα που αντιμετωπίζει το Αστεροσκοπείο
Κρυονερίου, το οποίο από το 1975 παραμένει
ένας ανεκμετάλλευτος πόρος για την περιοχή.

Έτσι, για πρώτη φορά μετά από διεκδικήσεις
ετών της τοπικής κοινωνίας και του δήμου
Σικυωνίων προσδιορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένες ενέργειες και χρηματοδοτήσεις για την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου.
Σε πρώτη φάση η χρηματοδότηση με ποσό
που αγγίζει τις 300.000€ θα διατεθεί για την
ανακαίνιση και αναβάθμιση τόσο του κτηρίου
όσο και του τηλεσκοπίου. Σε δεύτερη φάση,
προγραμματίζεται χρηματοδότηση που θα αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός
πολυθεματικού Αστρονομικού Πάρκου, με

Πλανητάριο και Αμφιθέατρο.
Τα έργα που προγραμματίζονται θα βοηθήσουν ώστε το Αστεροσκοπείο να αποτελέσει
πόλο έλξης επισκεπτών τόσο για ερευνητικούς
και επιστημονικούς σκοπούς, όσο και για την
κάλυψη τουριστικών και εκπαιδευτικών σκοπιμοτήτων.
Επιπλέον η αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου
θα το εντάξει στο πλέγμα αναπτυξιακών πόλων
του δήμου Σικυωνίων, μαζί με τη λίμνη Δόξα
Φενεού, το Μουσείο Στυμφαλίας και το Αρχαίο
Θέατρο Σικυώνος, συντελώντας στην ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Ανοίγουμε την Αρχαία Σικυώνα στον Κόσμο
Σκοπός η αποκάλυψη και αποκατάσταση του αρχαίου οικοδομήματος

Στο ΕΣΠΑ οδεύει το Αρχαίο Θέατρο
Σικυώνος για τη χρηματοδότηση
της αποκάλυψης και αποκατάστασης των κερκίδων και των υπολοίπων στοιχείων του.
Η συνεργασία του δήμου Σικυωνίων μέσω του δημάρχου Σπύρου
Σταματόπουλου, του προέδρου της
Κοινότητας Κιάτου Τάσου Λεονάρ-

δου, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και
της προϊσταμένης Γιώτας Κασίμη,
όσο και της Περιφέρειας μέσω της
αρμόδιας αντιπεριφερειάρχου κας
Αθηνάς Κόρκα, αλλά και του Σωματείου «Διάζωμα» και του Σταύρου
Μπένου απέδωσε καρπούς και στο
αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται η γνωμοδότηση του Κε-

ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
έτσι ώστε το έργο να οδεύσει για
χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο του έργου, του οποίου
η χρηματοδότηση καλύπτεται από
το δήμο Σικυωνίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, επιδιώκεται η
αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου
Σικυώνας, η ιστορική, αρχαιολογι-

κή και πολιτιστική ανάδειξή του,
αλλά και η, εντέλει, απόδοσή του
στο κοινό για την παρουσίαση θεατρικών και εν γένει καλλιτεχνικών
έργων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές εργασίες, οι
οποίες αναδεικνύουν το μέγεθος,
την αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική
πληρότητα του οικοδομήματος.
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Χρηματοδότηση από τον «Φιλόδημο» για την πυροπροστασία όλων των σχολείων
Η χρηματοδότηση για την πυροπροστασία όλων των σχολικών κτηρίων
εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2». Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος στους μαθητές και εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων καθώς θα επικαιροποιηθούν ή θα παραχθούν νέες μελέτες
για την ολοκληρωμένη πυροπροστασία των σχολείων.
Το έργο αφορά και στις 33 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά
Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) που βρίσκονται εν λειτουργία στα όρια του
δήμου και εκφράζει τη βούληση της δημοτικής αρχής για την απόλυτη
προτεραιοποίηση των ζημάτων που άπτονται της ασφάλειας και της συντήρησης των σχολικών υποδομών.

Προσεισμικός έλεγχος
σε σχολεία και
δημοτικά κτήρια
Με στόχο την αντισεισμική θωράκιση δημοτικών κτηρίων και σχολείων του διεκδικήθηκε
και εξασφαλίστηκε σχετική χρηματοδότηση
μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Το έργο που θα υλοποιηθεί αφορά στον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων, με σκοπό την
αξιολόγησή τους, για την αντοχή τους απέναντι σε ενδεχόμενο σεισμικό φαινόμενο.
Στην περίπτωση που χρειαστεί, η χρηματοδότηση προβλέπει και την κάλυψη του κόστους για την εκπόνηση σχετικών μελετών
αποτίμησης και ανασχεδιασμού των εν λόγω
κτηρίων.
Δεδομένου ότι ο δήμος Σικυωνίων όπως και
όλη η Κορινθία, αποτελούν μία από τις περισσότερο ενεργές, σεισμογενείς περιοχές
αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, είναι αυτονόητη η πολλαπλή αξία του έργου, που θα γίνει.

Ανακαινίζονται το 1ο και
το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
Μέσω του Πράσινου Ταμείου εξασφαλίστηκε
χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας και την αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών συγκροτημάτων 1ου και 2ου
Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, σε επίπεδο κοινωνικό,

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

πολιτιστικό και περιβαλλοντικό, η ενεργειακή
εξοικονόμηση και η διαμόρφωση σύγχρονων
συνθηκών, που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.Πριν λίγες
μέρες υπογράφηκε και η σύμβαση με τον ανάδοχο και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν
άμεσα.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Δίνονται ανελλιπώς κάθε χρόνο οι υποτροφίες Μαυρούλια
Ανελλιπώς βραβεύονται πλέον, οι
αριστεύσαντες μαθητές του δήμου Σικυωνίων με υποτροφίες του
«Ιδρύματος Γεωργίου Αναστ. Μαυρούλια». Το 2020 16 παιδιά, αγόρια
και κορίτσια μοιράστηκαν τις υποτροφίες λαμβάνοντας από 1.000€
ο καθένας ως επιβράβευση για την
εισαγωγή τους σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η απονομή
για το 2021 έπεται.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος κατά τη διάρκεια των
απονομών δεν παραλείπει να θυμίσει στους νέους ποιος ήταν ο Γεώργιος Μαυρούλιας, ένας Κιατανιώτης
μετανάστης των αρχών του 20ου
αιώνα στην Αμερική, ο οποίος, χάρη
στο επιχειρηματικό του δαιμόνιο,
κατάφερε να φτιάξει μια μεγάλη
και αξιόλογη περιουσία, αφήνοντας
παρακαταθήκη την περιουσία αυτή

στο δήμο Σικυωνίων και ορίζοντας
να δίνονται κάθε χρόνο χρηματικά
ποσά για την υποστήριξη των αριστευσάντων αρρένων μαθητών στο

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο σύγχρονος δήμος Σικυωνίων τη
δεκαετία του ‘80 με αλλεπάλλη-

λες δικαστικές διαμάχες κατάφερε
αφενός μεν οι υποτροφίες να αφορούν και τις γυναίκες, αφετέρου δε
να επεκταθούν στους επιτυχόντες
όλης της Γ΄ Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, οι υποτροφίες για μεγάλο
διάστημα δεν δίνονταν και από το
2011 και μετά έγινε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας για την εξασφάλισή τους.
Αλλεπάλληλες μάχες που δόθηκαν
στα δικαστήρια της Ινδιανάπολης,
από τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο
Σταματόπουλο, με την νομική υποστήριξη της δικηγόρου του δήμου
Κωνσταντίνας Γεωργούλια, ώστε να
εξασφαλιστεί η διαχείριση της περιουσίας του Μαυρούλια από το εν
Κιάτω «ίδρυμα Γεωργίου Μαυρούλια», εκπληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία επιθυμία
του αείμνηστου Κιατανιώτη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Αναβάθμιση εγκαταστάσεων
παιδικού και βρεφικών σταθμών

Χαρούμενο και δημιουργικό περιβάλλον για βρέφη και παιδιά
Η λειτουργία του παιδικού σταθμού , των δύο βρεφικών καθώς και του
Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης διασφαλίζει την φιλοξενία εκατοντάδων παιδιών, ενώ η αύξηση των εσόδων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ
έφερε νέες θέσεις εργασίας χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού.
Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση για την διαμόρφωση του εσωτερικού
χώρου του παιδικού σταθμού και δρομολογήσαμε εργασίες αποκατάστασης με ιδίους πόρους, που αφορούν τους εξωτερικούς χώρους
(περίφραξη, παιχνίδια και όργανα, συνθετικό χλοοτάπητα και ασφαλές
δάπεδο). Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση υποδομών, η αύξηση
των φιλοξενούμενων παιδιών και η δημιουργία 2 νέων ΚΔΑΠ στις δημοτικές ενότητες Στυμφαλίας - Φενεού.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
• Μουσικοκινητική
• Εικαστικά/ζωγραφική
• Πειράματα Φυσικής και Χημείας
• Μαγειρική-Ζαχαροπλαστική
• Mind challenges
• Θεατρικό παιχνίδι
• Γυμναστική-σπορ-yoga-χορός
• Φιλαναγνωσία
• Δημιουργική γραφή

Επένδυση στον πολιτισμό, στον
αθλητισμό και στην παιδεία
Η Μηκώνη ως νομικό πρόσωπο ξεκίνησε την λειτουργία της το 2012
με αντικείμενα τον Πολιτισμό τον
Αθλητισμό και την Παιδεία. Από την
ίδρυση του ΝΠ μέχρι σήμερα, υλοποιήσαμε μια σειρά από στρατηγικά
έργα και υπηρεσίες. Ανανεώσαμε και
διοργανώσαμε όλες τις παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου συμβάλλοντας στη διαμόρφωση
του πολιτιστικού τοπίου του Δήμου
Σικυωνίων.
Επίσης δώσαμε μεγάλη έμφαση στην
ανάπτυξη του αθλητισμού και των
αθλητικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, δημιουργήσαμε νέες εκπαιδευτικές δομές για παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας.
Στον Πολιτισμό στρατηγική επιλογή μας ήταν από την πρώτη στιγμή
η συνεργασία με όλους τους φορείς
και τους συλλόγους της περιοχής.
Στηρίξαμε τους παλιούς θεσμούς και
δημιουργήσαμε νέους ενώ εφαρμόσαμε πολιτικές για την ανάδειξη και
προστασία του τοπικού πολιτισμού.
Βασικοί άξονες ήταν και είναι το Πολιτιστικό Κέντρο και η συνεχής υποστήριξη με πόρους και μέσα σε όλους
τους Συλλόγους της περιοχής καθώς
και η διεύρυνση της συνεργασίας με
Φορείς της περιοχής όπως Εφορία
Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Αστερο-

Γράφει
ο Δημήτρης Ζάρκος,
πρόεδρος της Μηκώνης
σκοπείο Κρυονερίου, επιστημονικούς
συλλόγους και κάθε άλλο φορέα με
στόχο την ανάληψη κοινών πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων και
εκδηλώσεων.
Κεντρικοί μας στόχοι είναι η πλήρης
αξιοποίηση των Πολιτιστικών υποδομών που κατασκευάζονται από τον
Δήμο (Αποθήκες ΑΣΟ, Νέο Δημοτικό
Θέατρο Κιάτου) και η δημιουργία
νέων υποδομών όπου χρειάζονται.
Η παραγωγή πολιτισμού και αθλητισμού από πολίτες του Δήμου μας σε
άμεση συνεργασία με την Μηκώνη.
Για αυτό τον σκοπό στηρίξαμε και θα
στηρίζουμε όσους ασχολούνται με
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο
Δήμο μας. Η σύνθεση του Πολιτισμού
και του Αθλητισμού με τον Τουρισμό
για την αύξηση της επισκεψιμότητας
στο Δήμου μας.

Για τον πολιτισμό, τα γράμματα τις τέχνες και τον άνθρωπο
Δημοτική Βιβλιοθήκη

Φιλαρμονική

Πολιτιστικό Κέντρο

9.700 Τίτλοι Βιβλίων 650 νέοι τίτλοι βιβλίων
1.600 εγγεγραμμένα μέλη
20 έως 30 καθημερινοί αναγνώστες.

Στόχος η εκμάθηση πνευστών και κρουστών
οργάνων αλλά και η κάλυψη επετειακών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων

Τμήματα: μουσικής, παιδικής χορωδίας, χορού,
θεάτρου, εικαστικών τεχνών, γυμναστικής
370 μέλη συλλόγων | 500 παιδιά και ενήλικες

Πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις πανελλήνιας εμβέλειας
Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε σημαντικά σημεία που αναδεικνύουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική κληρονομιά του τόπου μας, όπως στο
Μουσείο Αρχ. Σικυώνας, στην Μονή Ζαρακά και
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Επιπλέον
πραγματοποιήθηκαν επετειακές εκδηλώσεις τόσο
δια ζώσης όσο και διαδικτυακές, για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής επανάστασης.
Στοχεύουμε στην καθιέρωση ενός μουσικού γεγονότος σταθμού, αφιερωμένου στον Γιάννη Σπανό,
καθώς και την διάχυση του πολιτιστικού γίγνεσθαι
σε Στυμφαλία και Φενεό.

Ενδυναμώσαμε τις αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή μας και ξεκινήσαμε μεγάλους θεσμούς όπως η διάσχιση της Ζήρειας,
το Τριάθλο στη λίμνη Δόξα και τον Ημιμαραθώνιο Στυμφαλίας. Δημιουργήσαμε έναν νέο
αθλητικό θεσμό, τον Κλεισθένειος Νυχτερινός αγώνας δρόμου της πόλης του Κιάτου.
Στόχος μας είναι να ενταχθεί στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ αλλά και να φιλοξενηθούν
στον δήμο μας μεγάλα πανελλήνια πρωταθλήματα σε Jet ski, beach soccer, shotokan
karate, Ξιφασκία κ.ά..
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Προγραμματισμός
και Διοίκηση
στην ψηφιακή εποχή

Γράφει
ο Δημήτρης Σώκος,
αντιδήμαρχος Διοικητικών
Υπηρεσιών
Η διετία 2020-2021 αναμφίβολα φέρει
ένα στίγμα για κάθε έκφραση της κοινωνικής και διοικητικής ζωής μας: Το
στίγμα του κορωνοϊού.
Η επέλαση της πανδημίας άλλαξε
καθοριστικά και σε πολλά μεγέθη
τον τρόπο που λειτουργούσαμε και
ο δήμος Σικυωνίων ανταποκρίθηκε
επαρκώς και με πληρότητα στα νέα
δεδομένα.
Αρχικά, λοιπόν, οι υπηρεσίες του δήμου τροποποίησαν τη λειτουργία τους
και προσαρμόστηκαν στα αναγκαία
μέτρα για την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων που επέβαλλαν
οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Έγιναν προσλήψεις προσωπικού
ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον ανάγκες που δημιουργήθηκαν και ακόμη
και την εποχή των lockdown ο δήμος
δεν σταμάτησε στιγμή να εξυπηρετεί
τους πολίτες αφού οι υπάλληλοι εργάστηκαν μεθοδικά και αποτελεσματικά ακόμη και με τηλεεργασία.
Συμβιβασμένοι πλέον με τα νέα δεδομένα που επέβαλε η πανδημία όχι
μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλη την
υφήλιο, προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς το έργο της ψηφιοποίησης και
των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους
δημότες, το οποίο βέβαια είχε ξεκινήσει πολύ πριν ενσκήψει ο κορωνοϊός.
Παράλληλα ολοκληρώσαμε την Διαδικασία Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία Προσωπικών
Δεδομένων (ΓΚΠΔ).
Επιπλέον, η ένταξη του δήμου στο
πρόγραμμα Ίριδα είναι μία νέα κατάκτηση στον δρόμο για την νέα ψηφιακή εποχή στην οποία εισερχόμαστε.
Τέλος, δηλώνουμε παρόντες και έτοιμοι να εργαστούμε αποτελεσματικά
για όποιες ελλείψεις τυχόν παρουσιαστούν στην διοίκηση του δήμου
Σικυωνίων.

Προσλήψεις προσωπικού μέσω
της κοινωφελούς εργασίας
χρονικό διάστημα.

Το νέο πρόγραμμα

Ο δήμος Σικυωνίων σε συνεργασία
με τον ΟΑΕΔ υλοποίησε πρόγραμμα
κοινωφελούς εργασίας και απασχόλησε ανέργους σε 8μηνες συμβάσεις που μετατράπηκαν στη συνέχεια λόγω covid-19 σε 12μηνες.
Αρχικά ο δήμος κατέθεσε τις ανάγκες του σε προσωπικό στον ΟΑΕΔ
και εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι
άνεργοι έκαναν τις σχετικές αιτήσεις
και προσελήφθησαν για ορισμένο

Τον Φεβρουάριο του 2022 αναμένουμε την έναρξη του νέου κύκλου
Κοινωφελούς Εργασίας που προβλέπει προσλήψεις για:
• αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχονται από το δήμο προς τους
δημότες (δημοτικών υποδομών,
δημοτικών υπηρεσιών με χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής, καθαριότητας κ.ά.
• υποστήριξη και βελτίωση των
υπηρεσιών της εκπαίδευσης,
• βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας του δήμου,
• οικολογικές δράσεις προστασίας
της βιοποικιλότητας προστατευόμενων περιοχών,
• Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου,
• μετάβαση στην κυκλική οικονομία,
• Πρόληψη φυσικών καταστροφών,
• Πρώτες βοήθειες,
• Φροντίδα τρίτης ηλικίας,
• Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Αδιάλειπτη η λειτουργία των
υπηρεσιών ακόμη και στην πανδημία
Από την πρώτη στιγμή που ενέσκηψε
η πανδημία του κορωνοϊού και στην
χώρα μας, αποκλειστικός γνώμονας
του δήμου μας ήταν η διασφάλιση
της δημόσιας υγείας και η αποτροπή της εξάπλωσης του κορωνοϊού
στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη λειτουργία δήμου
Σικυωνίων και όλων των Δημοτικών
φορέων και επιχειρήσεων.

Έκτακτες προσλήψεις
προσωπικού

Η πανδημία έφερε αλλαγές και στην
οργάνωση και διάθεση του προσωπικού αφού υπήρξαν αυξημένες
ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν.

Με βάση τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις έγιναν έκτακτες προσλήψεις προσωπικού κυρίως στον
τομέα της καθαριότητας για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
των κρίσιμων για τη δημόσια υγεία
υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαριότητας.

Διαρκείς απολυμάνσεις

Επιπλέον, για την προστασία των
υπαλλήλων όσο και των δημοτών
που εξυπηρετούνται στο δήμο μας,
πραγματοποιούνται απολυμάνσεις
σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ
στην είσοδο του δημαρχείου τοποθετήθηκε προσωπικό για τον έλεγχο
της εισόδου των πολιτών.

Εκπονήθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο
για την περίοδο 2021-2027
Ο δήμος Σικυωνίων προγραμματίζοντας την επόμενη διαχειριστική περίοδο εκπόνησε ως όφειλε Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εφταετία 2021-2027.
Το σχέδιο εκπονήθηκε αποκλειστικά από το επιστημονικό προσωπικό του
δήμου και αποτελεί τον βασικό στρατηγικό πυλώνα πάνω στον οποίον θα
«πατήσει» κάθε στόχευση για τα επόμενα χρόνια.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και την δρομολόγηση σημαντικών αναπτυξιακών
έργων που αφορούν τόσο στις υποδομές όσο και στους μεγάλους τομείς
της παιδείας και του πολιτισμού στο δήμο Σικυωνίων.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2021–2027
Α΄ ΦΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2021–2027

Β΄ ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Λειτουργία του προγράμματος “Ίριδα”
Άλλο ένα βήμα ψηφιακής μετάβασης
Το πρόγραμμα «Ίριδα» είναι ένα νέο, αποτελεσματικότερο, ταχύτερο, ασφαλέστερο και πιο
διαφανές σύστημα λειτουργίας των δημοτικών
υπηρεσιών για την διαχείριση και διακίνηση των
εγγράφων με αποκλειστικά ψηφιακό τρόπο, το
οποίο αυξάνει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών, και την εξοικονόμηση
πόρων.
Το σύνολο των υπαλλήλων του δήμου Σικυωνίων παρακολούθησε σεμινάρια κατάρτισης στο πρόγραμμα και με ευθύνη των προϊσταμένων τους
εφαρμόζουν πιστά τον εσωτερικό κανονισμό.
Με την εφαρμογή του προγράμματος προκύπτουν σημαντικά οφέλη,
όπως εξοικονόμηση χρόνου χρέωσης και διακίνησης της αλληλογραφίας,
με συνέπεια τη μείωση στις μετακινήσεις αποστολής- παράδοσης της σχετικής αλληλογραφίας και παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας, καλύτερη παρακολούθηση εκκρεμοτήτων σε όλα τα επίπεδα της υπηρεσιακής
ιεραρχίας, εξοικονόμηση χαρτιού και μελανιών, αποτύπωση, καταγραφή
και διόρθωση βασικών διοικητικών λειτουργιών του υπουργείου.

Διαδικτυακές Συνεδριάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου

O δήμος Σικυωνίων όπως και όλοι
οι δήμοι στη χώρα αναγκάστηκαν
κατά την περίοδο της πανδημίας,
να τροποποιήσουν ακόμη και τη
λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου ώστε να τηρηθούν τα αυστηρά
υγειονομικά πρωτόκολλα που επέβαλε το υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό οι συνεδριάσεις
του δημοτικού συμβουλίου για μακρό χρονικό διάστημα γίνονταν με
τη διαδικασία των τηλεδιασκέψεων
ενώ σήμερα πλέον, γίνονται με μικτό τρόπο, δηλαδή και με δια ζώσης και με διαδικτυακή παρουσία
των συμβούλων.

Ο κομβικός ρόλος του
δήμου Σικυωνίων

Γράφει
ο Νίκος Σκαρμούτσος,
πρόεδρος ΔΣ Σικυωνίων
Η μεγάλη πλατφόρμα της Δημοκρατίας είναι οι τοπικές κοινωνίες
και η δυναμική τους, ως εκ τούτου
και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθίσταται σημαντικός,
κομβικός και απόλυτα χρήσιμος
στην ενημέρωση και ενεργοποίησή τους.
Η Δημοτική αρχή κατά την διάρκεια των δύο και πλέον ετών από
την εκλογή της, περιφρούρησε τα
συμφέροντα του Δήμου και προσπάθησε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της σημερινής εποχής.
Δοκιμάστηκε σε κρίσιμες στιγμές
και κατάφερε, κάτω από το βάρος
των ιδιαίτερων και πρωτόγνωρων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λογω της πανδημίας, να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο,
να ανταπεξέλθει δυναμικά και να
διασφαλίσει με υπευθυνότητα ένα
καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας.
Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, με σεβασμό στην γνώμη, στην τοποθέτηση και σε κάθε
διαφορετική άποψη των συνα-

δέλφων Δημοτικών Συμβούλων,
προσπάθησα και συνεχίζω να
προσπαθώ, ώστε να συμβάλλω
προσθετικά όχι μόνο στην δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού
Συμβουλίου αλλά και στον δημιουργικό και ποιοτικό διάλογο. Επιδίωξή μου παραμένει, η ενίσχυση
με περαιτέρω ιδέες, προτάσεις και
απόψεις και ο πλουραλισμός στην
λήψη των τελικών αποφάσεων
του Δ.Σ.
Στο επίπεδο της συνεργασίας με
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τις παρατάξεις, έθεσα ως
γνώμονα και πυξίδα πάντοτε το
συμφέρον των Δημοτών και παράλληλα την προοπτική Ανάπτυξης του Δήμου μας. Με αυτή την
επιλογή και τον τρόπο λειτουργίας
των συνεδριάσεων, το Δημοτικό
μας Συμβούλιο αποτελεί παράδειγμα για τις προοδευτικές και
δυναμικές πολιτικές του αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν τον Δημο
Σικυωνίων στο τιμόνι των χρηματοδοτικών διεκδικήσεων Πανελληνίως.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ως το κυρίαρχο και ανεξάρτητο συλλογικό
όργανο του Δήμου μας, λειτουργώντας με δημοκρατικές διαδικασίες , με διαφάνεια και υπευθυνότητα, δίνει δυνατότητες ανάδειξης
της ποιότητας των Δημοτών μας,
της δημιουργικής
συμμετοχής
τους και της δυναμικής ενεργοποίησής τους σε πολλούς τομείς
της κοινωνικής μας ζωής.

Ας προσπαθήσουμε η χρονιά που έρχεται να είναι
μια καλή χρονιά για όλους μας

Γράφει
ο Αναστάσιος Λεονάρδου,
πρόεδρος Κοινότητας
Κιάτου
Παραδοσιακά οι ημέρες που έρχονται
ήταν για όλους μας ημέρες χαράς, κοινωνικών συναναστροφών, οικογενειακών συνευρέσεων και θρησκευτικών

δραστηριοτήτων. Δυστυχώς για άλλη
μια χρονιά η πανδημική κατάσταση
στην οποία έχει περιέλθει η ανθρωπότητα, δε θα μας επιτρέψει να πραγματοποιήσουμε τις παραπάνω δραστηριότητες στην έκταση που θα επιθυμούσαμε.
Υπάρχει όμως και άλλος λόγος που δε
θα μας επιτρέψει περιορισμένα έστω
να νοιώσουμε τη χαρά που αρμόζει στις
Άγιες αυτές ημέρες.
Ο λόγος αυτός είναι η απώλεια γνωστών και φίλων που έφυγαν άδικα και
πρόωρα λόγω πανδημίας από κοντά
μας. Η σκέψη μας είναι κοντά στις οικογένειές τους, στα εγγόνια που δεν
έχουν τους παππούδες να τους δώσουν
το πατροπαράδοτο χαρτζιλίκι, στα παι-

διά που δε θα πάρουν το δώρο από το
γονιό τους, στους συζύγους που έχουν
στερηθεί το σύντροφό τους. Κοινό χαρακτηριστικό όλοι ανεμβολίαστοι.
Φίλες και φίλοι δεν υπάρχει πολίτης
που να μη γνωρίζει την άποψη της
επιστημονικής κοινότητας για την προστασία μας από την πανδημία. Πλήρης
εμβολιασμός, αποφυγή συνωστισμού,
χρήση μάσκας, πλύσιμο και απολύμανση χεριών.
Φίλες και φίλοι στο Δήμο χάσαμε συμπολίτες ανεμβολίαστους και όχι από
τις παρενέργειες του εμβολίου. Κλείνουμε τα αυτιά μας στους ανεύθυνους
και αδαείς με τις αντιεπιστημονικές και
αβάσιμες θεωρίες τους. Κλείνουμε τα

αυτιά μας σε παραθρησκευτικούς λειτουργούς που ισχυρίζονται ότι τάχα η
θρησκεία μας δεν επιτρέπει τον εμβολιασμό. Ας έχουμε ως οδηγό μας τα λόγια του αρχαίου φιλόσοφου Πλάτωνα
«δεν πρέπει να αποδίδουμε σημασία
στη γνώμη των πολλών, αλλά μόνο στη
γνώμη του επαΐοντος».
Συμπολίτες ας προσπαθήσουμε όλοι
μας τη χρονιά που έρχεται να μην έχουμε άλλες άδικες και πρόωρες απώλειες.
Να ευχηθούμε στις οικογένειες να ξεπεράσουν την απώλεια των προσφιλών
τους προσώπων γιατί η ζωή συνεχίζεται. Ας προσπαθήσουμε η χρονιά που
έρχεται να είναι μια καλή χρονιά για
όλους μας.
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Επενδύουμε στις υποδομές
που αναβαθμίζουν
την ποιότητα ζωής

Γράφει
ο Νίκος Τσιόγκας,
αντιδήμαρχος Φενεού
Μπορεί ο Φενεός να είναι η μικρότερη δημοτική ενότητα του δήμου
Σικυωνίων, αλλά τα τελευταία χρόνια
παρουσιάζει μια αξιοζήλευτη επισκεψιμότητα, η οποία δεν παρατηρείται
σε πολλές άλλες πολυπληθέστερες
περιοχές.
Ο λόγος φυσικά βρίσκεται στο μοναδικό αλπικού τύπου περιβάλλον που
καλύπτει την περιοχή μας και την κάνει ιδιαίτερα ελκυστική σχεδόν όλες
τις εποχές του χρόνου με αιχμή βέ-

βαια τους χειμερινούς μήνες.
Διατηρώντας αυτά τα δεδομένα στη
σκέψη μας ως δημοτική αρχή εστιάσαμε από την αρχή στην δημιιουργία
εκείνων των υποδομών που διευκόλυναν τη ζωή τόσο των δημοτών όσο
και των επισκεπτών της περιοχής μας.
Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων,
δημιουργία παιδικών χαρών, αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και ανάδειξη των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της περιοχής μας
ήταν και είναι τα βασικά σημεία της
πολιτικής μας παράλληλα βέβαια με
μεγάλα έργα που ενισχύουν το αγροτικό εισόδημα, όπως αρδευτικά και
εγγειοβελτιωτικά, αλλά και αγροτικής
οδοποιίας κ.ά.
Τέλος, στον ευλογημένο τόπο μας
πολύ σύντομα αναμένεται η χρηματοδότηση και κατασκευή ενός εμβληματικού έργου, αυτού των εξωτερικών υδραγωγείων Φενεού, που θα
λύσει δια παντός το πρόβλημα της
υδροδότησης των χωριών και οικισμών σε όλο το Φενεό.

Το εποχικό πυροσβεστικό κλιμάκιο
στεγάζεται στο παλαιό
Δημοτικό Σχολείο Φενεού

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής
του Φενεού, ο δήμος Σικυωνίων σε μια κίνηση υποστήριξης του έργου
των Πυροσβεστών, παραχώρησε το πρώην Δημοτικό Σχολείο Φενεού στη
Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Κορινθίας ώστε να ιδρυθεί και να στεγαστεί εκεί πυροσβεστικό κλιμάκιο κατά την εκάστοτε αντιπυρική περίοδο.
Το συμφωνητικό της παραχώρησης υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2020 μεταξύ του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου και του Διοικητή
ΔΙ.Π.Υ. Ν. Κορινθίας Πύραρχου Χρήστου Πλατά και η εν λόγω παραχώρηση
θα επεκτείνεται μέχρι και το έτος 2025.
Η αξιοποίηση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου είναι άλλο ένα τυπικό παράδειγμα των πολλαπλών
ωφελειών που προκύπτουν για την τοπική κοινωνία από την αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας.

Νέες παιδικές χαρές: Ασφάλεια και ψυχαγωγία

ΜΑΤΙ

ΜΕΣΙΝΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» αναπλάστηκαν και αναβαθμίστηκαν οι
παιδικές χαρές με σύγχρονα όργανα που ανταποκρίνονται στις
νέες αυστηρές προδιαγραφές της
νομοθεσίας.
Έτσι τηρούνται όλα τα μέτρα
ασφαλείας παθητικής και ενεργητικής για τους μικρούς μας
φίλους έτσι ώστε η διαμονή τους
στο χώρο των παιδικών χαρών
να περιορίζεται στη διασκέδαση
και την αναψυχή χωρίς άγχος για
τους γονείς.
Επιπλέον οι παιδικές χαρές δεν
είναι απλά ένα σημείο αναψυχής
για τα παιδιά, αλλά είναι και η
πρώτη εικόνα που εντυπώνεται
στις αναμνήσεις τους ως σημείο
αναφοράς του τόπου τους και
η αισθητική και περιβαλλοντική
ανάβαθμισή τους, διδάσκει έμμεσα στα παιδιά το σεβασμό και
την αγάπη στο περιβάλλον, στην
περιοχή που κατοικούν, ζουν και
δρουν.
Τέλος, υποβλήθηκε νέα πρόταση
για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ώστε να αποκτήσουν
όλα τα χωριά παιδικές χαρές.

			 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Υποβλήθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ ο πλήρης φάκελος
για την κατασκευή του μεγάλου έργου των εξωτερικών
υδραγωγείων Φενεού.

Προϋπολογισμός Έργου

€4.718.953,46
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Παρεμβάσεις
που αλλάζουν την όψη
του Φενεού

Ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις
της οδοποιίας
Το οδικό δίκτυο σε μια ορεινή
περιοχή όπως ο Φενεός χρειάζεται διαρκώς συντηρήσεις και
ασφαλτοστρώσεις ώστε να διατηρηθεί σε επίπεδα τέτοια που

θα προσφέρουν οδική ασφάλεια
σε κατοίκους και επισκέπτες.
Γι’ αυτό και σε όλη τη διάρκεια
του χρόνου ο δήμος φροντίζει
να καλύπτει με μικρά και μεγάλα
έργα τις απαιτούμενες συντηρήσεις για την ασφαλή διέλευση
των οχημάτων.
Δεδομένου μάλιστα ότι ο Φενεός
αποτελεί τουριστικό προορισμό
υψηλής επισκεψιμότητας κατά
τη διάρκεια του χειμώνα, οι συντηρήσεις και ασφαλτοστρώσεις
που γίνονται εξασφαλίζουν υποδομές που ενισχύουν το κεφάλαιο της τοπικής ανάπτυξης και
οικονομίας.

Γράφει
ο Σπύρος Κουτρέτσης,
αντιδήμαρχος Φενεού
Η Δημοτική Ενότητα Φενεού είχε την
τύχη ως δήμος Φενεού να έχει για
τέσσερα χρόνια δήμαρχο τον Σπύρο
Σταματόπουλο και αυτή η χρονική περίοδο έβαλε τις βάσεις για την οριστική αναμόρφωση της περιοχής και τη
μετατροπή της σε έναν υψηλών προδιαγραφών τουριστικό προορισμό.
Έργα αναπλάσεων και ανακαινίσεων
σε παλιά και ιστορικά κτήρια, που
ανήκαν στο δήμο και είχαν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, έδωσαν από

νωρίς το στίγμα της νέας όψης που
αποκτούσε ο Φενεός.
Επιπλέον, οι αναπλάσεις των κοινοχρήστων χώρων στα Καλύβια, τη Μοσιά, το Μεσινό αλλά και η δημιουργία
πλατειών όπως έγινε στην Πλατανόβρυση, δημιουργούν συνθήκες καλύτερης καθημερινότητας πρωτίστως
για τους δημότες μας και εν συνεχεία
για τους επισκέπτες του Φενεού.
Οι συχνές συντηρήσεις του οδικού
δικτύου αγροτικού και δημοτικού
και η εξασφάλιση του καθαρού περιβάλλοντος με την τακτική αποκομιδή
απορριμμάτων χάρη στο νέο απορριμματοφόρο που εντάχθηκε στην
Δ.Ε., αποτελούν σημεία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της καθημερινότητας.
Ακόμη, πρέπει να τονίσουμε ότι το
μεγάλο έργο των εξωτερικών υδραγωγείων που θα υλοποιηθεί σύντομα
καθώς οδεύει για χρηματοδότηση,
αποτελεί μια σημαντική υποδομή
που θα δώσει μια επιπλέον αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο μας.

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δικτύου ύδρευσης 27
χλμ που θα μεταφέρει νερό από τη δεξαμενή κεφαλής
που έχει ήδη κατασκευαστεί σε κάθε χωριό της περιοχής.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΚΟΥΡΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΒΙΣΤΑΣ

Με εκταταμένες αναπλάσεις πετύχαμε
την αισθητική αναβάθμιση των χωριών
Ο Φενεός ως περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους προσελκύει κάθε χρόνο
πλήθος τουριστών, γεγονός που ενισχύει
σημαντικά την τοπική οικονομία. Οι εκταταμένες αναπλάσεις των κοινόχρηστων χώρων που υλοποιούνται έχουν ως στόχο την
αισθητική αναβάθμιση των χωριών και την
παγίωση του ιδιαίτερου ορεινού χαρακτή-

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ρα τους, ως στοιχείου ανάδειξης της περιοχής και προσέλκυσης επισκεπτών που αναζητούν κυρίως τις ήπιες και εναλλακτικές
μορφές τουρισμού.
Από την άλλη οι αναπλάσεις διαμορφώνουν
ένα καλαίσθητο οικιστικό περιβάλλον, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και του βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.
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Δίνουμε αξία στον τόπο μας
θωρακίζουμε το μέλλον του
Η Στυμφαλία είναι ένας τόπος ευλογημένος, που χρειάζεται όμως την προστασία και τη μέριμνά μας ώστε να
συνεχίσει να προσφέρει στις επόμενες
γενιές τον πλούτο της.
Στο πλαίσιο αυτό ως δημοτική αρχή παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο
μας που είναι η ανάπτυξη της περιοχής
μέσα από ήπιες παρεμβάσεις, η διατήρηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της
Γράφει
και φυσικά η προστασία του μοναδικού
ο Γιώργος Θελερίτης,
υγροβιότοπου και των οικοσυστημάαντιδήμαρχος Στυμφαλίας
των της Στυμφαλίας και της Ζήρειας.
Οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις για τα αρδευτικά έργα έρχονται σε μια στιγμή
που η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ και η εξασφάλισή τους αποδεικνύει ότι η δημοτική αρχή είχε
προβλέψει έγκαιρα τα ζητήματα αυτά και είχε φροντίσει για τη μελέτη και την
τεκμηρίωσή της αναγκαιότητας των έργων.
Από την άλλη η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας,
χάρη στη λειτουργία του Πολυδύναμου Ιατρείου Καλλιάνων, αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας των μόνιμων ή προσωρινών κατοίκων της περιοχής μας και κάνει τον τόπο μας ελκυστικό για διαμονή.
Στην ίδια κατεύθυνση, της αναβάθμισης δηλαδή του βιοτικού επιπέδου, κινούνται και τα σημαντικά έργα αναπλάσεων, των παιδικών χαρών, των κοινοχρήστων χώρων, ενώ η τοπική ανάπτυξη και οικονομία ενισχύεται με τις ήπιες και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού που υποστηρίζουμε: Πεζοπορικές και φυσιολατρικές διαδρομές, αναρριχητικά πάρκα και προώθηση του οικοτουρισμού.
Συνεχίζουμε με την ίδια επιμονή για την ανάδειξη και ανάπτυξη του τόπου μας,
ώστε να διασφαλίσουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να μείνουν εδώ χωρίς
να τους στερήσουμε καμία προοπτική για το μέλλον τους.

Προστατεύουμε το περιβάλλον

Διεκδικούμε το μέλλον των παιδιών μας
Στον αγώνα για την προστασία του
περιβάλλοντος ο δήμος Σικυωνίων
έχει σταθεί στην πρώτη γραμμή
διεκδικώντας από την Πολιτεία
αποφάσεις και έργα που διασφαλίζουν το μέλλον των παιδιών μας.
Έτσι, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εκφράζοντας
τη βούληση και του Δημοτικού
Συμβουλίου, ένωσε τη φωνή του
με όλους τους αγωνιζόμενους για
την προστασία της Μικρής Ζήρειας από την εγκατάσταση αιολικού
πάρκου το καλοκαίρι του 2020.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης ο
δήμαρχος είχε την ευκαιρία να
μιλήσει στους συμμετέχοντες διεξοδικά για την αξία του ιδιαίτερου
οικοσυστήματος της Ζήρειας, που
αποτελεί ένα ζωτικό σημείο ανάπτυξης για τις περιοχές της Στυμφαλίας και του Φενεού μέσα από
δράσεις και εγκαταστάσεις ήπιων

Ολοκληρώνεται το Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων

Πρώτη προτεραιότητα η υγεία των δημοτών
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται το
Πολυδύναμο Ιατρείο στους Καλλιάνους. Το κτήριο ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια ενώ η μελέτη εκπονήθηκε από τον πρ. Δήμο Στυμφαλίας επί δημαρχίας Κ. Λέγγα. Το
κτήριο παραχωρήθηκε δωρεάν
στο Δήμο από τον Συνεταιρισμό

επί προεδρίας Γ. Σελέκου ενώ σημαντική ήταν η συμβολή για την
ωρίμανση του έργου του Αντιδημάρχου Βαγγ. Καρακούση και του
προέδρου Κων. Σελέκου. Συγχαρητήρια σε όλους για ένα έργο
που θα λύσει πολλά προβλήματα πρωτοβάθμιας υγείας στη ΔΕ
Στυμφαλίας κ όχι μόνο.

Νέες παιδικές χαρές

Με σεβασμό και αγάπη για τα παιδιά μας
Εκτεταμένες αναπλάσεις στις υπάρχουσες παιδικές χαρές σε Λαύκα,
Καλλιάνοι, Στυμφαλία εξασφαλίζουν στα παιδιά μας ασφαλές παιχνίδι σε ένα περιβάλλον ασφαλές και χαρούμενο, που έχει δημιουργηθεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών με βάση τις τελευταίες νομοθεσίες. Επιπλέον υποβάλλαμε νέα πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για να
αποκτήσουν όλα τα χωριά παιδικές χαρές.

Eπενδύουμε και προωθούμε
εναλλακτικές μορφές τουρισμού
μορφών τουρισμού και αειφορικής διαχείρισης.
Τον Γενάρη του 2021 όταν ο καλαμιώνας της λίμνης Στυμφαλίας
έπεσε θύμα εμπρηστών ο δήμαρχος Σικυωνίων κινήθηκε αστραπιαία και οργάνωσε συνάντηση και
ενημέρωση του αρμόδιου υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου
Ταγαρά στη λίμνη.
Εκεί ο Σπύρος Σταματόπουλος
επικαλέστηκε την ευαισθησία του
υφυπουργού και ζήτησε να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία στην
κατεύθυνση της αποσαφήνισης
των αρμοδιοτήτων, εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας όσον αφορά
στον ΑΟΣΑΚ, αλλά και ουσιαστική
διαβούλευση και παρέμβαση του
δήμου στη μεγάλη μελέτη που εκπονεί το Υπουργείο για την λίμνη.

Νέες αναρριχητικές διαδρομές σε Φρύγανη, Κεφαλάρι,
Ασπρόκαμπο και Δροσοπηγή
Υπογράφηκε άλλη μια νέα σύμβαση
που προβλέπει την οριοθέτηση και διάνοιξη 44 νέων αναρριχητικών διαδρομών από τον έμπειρο αναρριχητή Άρη
Θεοδωρόπουλο στο βράχο της Φρύγανης, στο Πεδίο του Μύλου (Κεφαλάρι)

και στη Δροσοπηγή. Οι νέες διαδρομές
θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες,
προσελκύοντας πλήθος αναρριχητών
και φυσιολατρών από όλον τον κόσμο
και ενισχύοντας την προώθηση ήπιων
μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας & Παιδείας της ΚΕΔΕ

Ομόφωνα εκλέχθηκε πρόεδρος της Επιτροπής
Νεολαίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΚΕΔΕ
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
μετά από αρχαιρεσίες στο Διοικητικό της Ένωσης
μετά από πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ και
δημάρχου Τρικκαίων, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου.
Στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει γνώμη και
εισήγηση προς το ΔΣ και Γενική Συνέλευση της
ΚΕΔΕ συμμετέχουν εκτός του προέδρου και του
αντιπροέδρου, 19 ακόμη μέλη, αιρετοί από διάφορους δήμους της χώρας. Κοινός στόχος όλων

είναι η διαμόρφωση θέσεων και πλαισίων διαχείρισης σημαντικών θεμάτων Παιδείας, Νεολαί-

ας και Θρησκευμάτων. Η εκλογή του είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το δήμο Σικυωνίων
και το νομό Κορινθίας, αλλά για το σύνολο της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού είναι ο μοναδικός πρόεδρος στις επιτροπές της ΚΕΔΕ!
Η ξεχωριστή αυτή επιτυχία αποτελεί αναμφισβήτητα επιβράβευση της ανεξάρτητης, αυτοδιοικητικής πορείας του δημάρχου Σικυωνίων, αλλά
και των πλούσιων διοικητικών προσόντων του,
που στην αυτοδιοίκηση του έχουν χαρίσει την
αναγνώριση και τον σεβασμό.

Τεκμηριωμένες διεκδικήσεις για την ανάπτυξη και το μέλλον του δήμου

ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. Συνάντη- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ. Συνάντηση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΙΘΩ. Συνά- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ.
ση με τον αναπλ. Υπουργό Εσωτερι- με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσο- ντηση στο Μέγαρο Μαξίμου για τη Συνάντηση με τον πρώην υπουργό
κών Στ. Πέτσα
τάκη μετά τις πλημμύρες
διαχείριση των απορριμμάτων.
Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση.

Ανεξάρτητος για τρίτη θητεία
στην ΠΕΔ Πελοποννήσου

Ομόφωνη εκλογή στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας

Για τρίτη συνεχή θητεία εκλέχθηκε ο Σπύρος Σταματόπουλος, ως υποψήφιος ανεξάρτητης κίνησης στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου.
Η εκλογή του αποδεικνύει την αναγνώριση που απολαμβάνει, αλλά και την εμπιστοσύνη με την οποία τον
περιβάλλουν οι συνάδελφοί του. Παράλληλα καταγράφεται ως μια σημαντική στιγμή για τον δήμο Σικυωνίων
που εκπροσωπείται στο Δ.Σ. της Ένωσης.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων εκλέχθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ,
ως εκπρόσωπος στο Κεντρικό Συμβούλιο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΣΕΕΚ).
Το νεοσύστατο όργανο του Υπουργείου
Παιδείας έχει ως στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την επαγγελματική κατάρτιση και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν φορέα
που θα διασυνδέσει ουσιαστικά και αποτελεσματικά την αγορά εργασίας με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος ευχαρίστησε
θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ
για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και
τόνισε ότι θα υπηρετήσει το ρόλο του με
όλες τις δυνάμεις του.

Εκλέχθηκε ως ανεξάρτητος και στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης ΔΕΥΑ
Άλλη μια επιτυχημένη και ανεξάρτητη εκλογή
πέτυχε ο δήμαρχος Σικυωνίων στην Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου στα τέλη του 2019
εκπλήσσοντας τους συνέδρους, άγνωστος εν
πολλοίς, ανέτρεψε τις συνήθεις πρακτικές και
έθεσε την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του, αναπτύσσοντας το έργο του στη ΔΕΥΑ Σικυωνίων,
αλλά και τις απόψεις του για τη λειτουργία του
Πανελληνίου Οργάνου και τις τομές που πρέπει
να γίνουν.
Με τις απόψεις του πέτυχε να πείσει τους συνέδρους και να εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΔΕΥΑ καταγράφοντας μέχρι σήμερα μια
μοναδική πορεία και παρουσία που κέρδισε το
θαυμασμό των συναδέλφων του.

Δήμαρχος Ρεθύμνου: «Τον θαυμάζω!»

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο πρόεδρος της
Ένωσης ΔΕΥΑ και δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης
Μαρινάκης, στο συνέδριο του 2021, όπου μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον Σπύρο
Σταματόπουλο και την ικανότητά του να διεκδικεί και να εξασφαλίζει μεγάλες χρηματοδοτήσεις
για τη ΔΕΥΑ και το δήμο του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τον θαυμάζω!».
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Έτοιμοι για το άλμα στην ψηφιακή εποχή
Καταθέσαμε ώριμες προτάσεις για χρηματοδότηση στην πρόσκληση Smart Cities του προγράμματος “Αντώνης
Τρίτσης” για την υλοποίηση έξυπνων ψηφιακών λύσεων που αφορούν: ασφάλεια, υγεία-πρόνοια, ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, εκπαίδευση, πολιτισμό, τουρισμό, περιβάλλον, αγροτική ανάπτυξη

ΕΥΦΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ευφυές σύστημα παρακολούθησης
των καιρικών φαινομένων με σκοπό
την ενημέρωση των αγροτών και την
υποστήριξη των αποφάσεών τους στη
διαχείριση της παραγωγής τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Προμήθεια έξυπνων
ηλεκτροκίνητων οχημάτων
και οχημάτων
αντιμετώπισης κινδύνου
φυσικών καταστροφών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εφαρμογή ευφυών συστημάτων διαχείρισης
απορριμμάτων και ανακύκλωσης που θα
μειώνουν το κόστος λειτουργίας και θα
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ψηφιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος
με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης
για την αποτελεσματική διαφύλαξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς μας

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Τοποθέτηση έξυπνων
συστημάτων τηλεϊατρικής για
την ενίσχυση του προγράμματος
προληπτικής ιατρικής φροντίδας

Εγκατάσταση ευφυών
συστημάτων πολιτικής
προστασίας για την
έγκαιρη προειδοποίηση
φυσικών καταστροφών

Ψηφιακή ανάδειξη
της Αρχαίας Σικυώνας

Ψηφιακό
Μουσείο Νερού

Σε συνεργασία με τον ΣΠΟΑΚ και στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση

Χρηματοδότηση από το «Αντώνης Τρίτσης»

Το έργο της εικονικής περιήγησης έγινε σε συνεργασία με
τον ΣΠΟΑΚ στο πλαίσιο των δράσεων για
τα 200 ετών από την
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.
Υλοποιήθηκε στην
Αρχαία
Σικυώνα,
όπου η αρχαία ιστορία συναντά την νεότερη, μέσα από το
αρχαίο θέατρο, αλλά

και την «Μάχη του Κιάτου» το 1822 κατά της στρατιάς του Δράμαλη.
Η εντυπωσιακή εικονική περιήγηση τόσο στο ιστορικό εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής στην είσοδο του χωριού, όσο και στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ψηφιακούς επισκέπτες να έχουν μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή και γιατί όχι να αναζητήσουν στην
συνέχεια και τη φυσική, επί τόπου γνωριμία, επισκεπτόμενοι τον δήμο μας.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου ανάδειξης του ιστορικού και οικονομικού ρόλου
των υδάτινων πόρων της περιοχής του δήμου Σικυωνίων τόσο στην υποστήριξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, αλλά και στη συμβολή τους στα
πρώτα βήματα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους
από το 1830 και μετά.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής και προώθησης του πολιτιστικού
αποθέματος της περιοχής, η οποία θα αποτελέσει
ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου, των τουριστικών υποδομών και
των αξιοθέατων του δήμου μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τελικού προορισμού.

