
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Α)-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 

 
 

-Σημειώνουμε ότι από τις τέσσερις δημοτικές ενότητες  που 
ενοποιήθηκαν με το Δήμο Κορινθίων οι περισσότερες δεν είχαν μόνιμο 
προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας και η αποκομιδή σε μερικές εξ 
αυτών γινόταν με αναθέσεις σε ιδιώτες εργολάβους. Η τακτική αυτή έχει 
σταματήσει από το 2011 αμέσως μόλις αναλάβαμε τα ηνία του 
Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, περιορίζοντας ταυτόχρονα το κόστος 
στα ανταποδοτικά έξοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
 
-Στηρίξαμε και στηρίζουμε την προσπάθεια της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την οριστική λύση στο πρόβλημα  διαχείρισης των 
απορριμμάτων στην περιφέρεια, ιδιαίτερα μετά την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου που προέκυψε από τον διεθνή διαγωνισμό. 
Ευχόμαστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες  και το προσεχές 
διάστημα να έχουν εφαρμογή της προσωρινής διαχείρισης και από το 
2016 της οριστικής λύσης με την λειτουργία του εργοστασίου 
επεξεργασίας απορριμμάτων. 
 
-Με παρέμβασή μας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου  εκτελέστηκε ήδη 
το έργο αποκατάστασης των ανενεργών χωματερών κυρίως στο 
Πεδίο Βολής,  αλλά και στην Αρχαία Κόρινθο,  τα Εξαμίλια,  το 
Σοφικό, το Αγιονόρι κλπ., αναβαθμίζοντας  σημαντικά τους 
συγκεκριμένους χώρους. 



 
 
Β)-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των 
απορριμμάτων.Από το Νοέμβριο του 2007 που πρωτοεφαρμόστηκε 
στην πόλη της Κορίνθου αλλά και το Καποδιστριακό Δήμο 
Κορινθίων ο θεσμός έχει αγκαλιαστεί από τους κατοίκους. Το 2012 
επεκτείναμε το σύστημα σε όλο το Δήμο Κορινθίων (Σολυγεία, 
Σαρωνικό,  Τενέα)  με 348  νέους μπλε κάδους σε συνδυασμό με την 
Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου που λειτουργούσε από την 
προηγούμενη δημοτική περίοδο.  
 
 
Γ)-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 
-Ολοκληρώσαμε  το αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων στην περιοχή 
Αγίου Γεωργίου Κορίνθου και ήδη οι κάτοικοι έχουν συνδεθεί με το 
δίκτυο της ΔΕΥΑΚ. Με την ίδια εργολαβία  σχεδόν ολοκληρώσαμε  
τα αποχετευτικά  λυμάτων στην Μπαθαρίστρα και στους τρεις 
οικισμούς Νεάπολης, Καλλιθέας και Φιλοθέης.  
 
 

  
 



-Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει υποβληθεί ο φάκελος  για την 
ένταξη στο ΥΠΕΚΑ του έργου αποχέτευσης λυμάτων  στη δημοτική 
ενότητα Άσσου-Λεχαίου και μεταφοράς στον Βιολογικό Καθαρισμό 
Κορίνθου-Λουτρακίου προϋπολογισμού 40.000.000 €. Με το έργο αυτό 
παράλληλα θα κατασκευαστούν αποχετευτικά δίκτυα στη δημοτική 
ενότητα της Βόχας (Βραχάτι, Ζευγολατειό), αλλά θα αναβαθμιστεί και ο 
Βιολογικός καθαρισμός Κορίνθου-Λουτρακίου προϋπολογισμού 
9.500.000 €. Το συνολικό έργο είναι προϋ/σμού 49.500.000 € 
 
-Ομοίως έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ένταξη του έργου 
αποχέτευσης λυμάτων  στην παραλιακή ζώνη του Σαρωνικού 
(Λουτρά, Αλμυρή, Γαλατάκι) από κοινού με τη δημοτική κοινότητα 
Ισθμίας.  
 
-Οριστικοποιείται η ανασύνταξη της τεχνικοοικονομικής μελέτης του 
αποχετευτικού λυμάτων και Βιολογικού καθαρισμού  στην περιοχή 
του Κόρφου και του Σοφικού.  
 
-Ολοκληρώθηκε η μελέτη των αγωγών  αποχέτευσης λυμάτων 
Αθικίων και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και συντάσσεται 
η προμελέτη για τον Βιολογικό καθαρισμό προκειμένου να 
υποβληθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου προς ένταξη στο νέο 
πλαίσιο στήριξης  αρχές του 2014. 
 
-Εγκρίθηκε η μελέτη αποχέτευσης λυμάτων και του Βιολογικού 
καθαρισμού  για την περιοχή της Τενέας , έχουν ζητηθεί οι γνώμες των 
αρμοδίων φορέων (Αρχαιολογία, Δασαρχείο, κλπ) και υποβάλλεται στην 
Περιφέρεια για ένταξη στο ΕΣΠΑ.   
 
-Καθαρίσαμε τον χείμαρρο του Σοφικού που διέρχεται μέσα από το 
χωριό ,  ο οποίος για πολλά χρόνια παρέμενε σε άθλια κατάσταση με τα 
απόβλητα που ρίχνουν μερικοί ασυνείδητοι  στο ρέμα και τα  αγριόχορτα 
που είχαν γίνει εστία δυσοσμίας και μόλυνσης. 
 
 
 
Δ)-ΝΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
 
Ένας  μεγάλος διαχρονικός στόχος  της Δημοτικής μας Αρχής φαίνεται 
να βαίνει προς το τέλος του. Το επεξεργασμένο νερό του Βιολογικού 
καθαρισμού Κορίνθου θα δοθεί προς άρδευση αγροτικών 
καλλιεργειών στις περιοχές Κορίνθου, Εξαμιλίων και Ξυλοκερίζης. 
Ήδη μελετάται ο αγωγός διέλευσης και ο τρόπος διαχείρισης των υδάτων 



αυτών σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
αγροτικοί σύλλογοι κλπ). Ένα πάγιο αίτημα των αγροτών των περιοχών 
αυτών  θα ικανοποιηθεί μέσα στο 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
Ε)-ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Ο Καλλικρατικός Δήμος Κορινθίων έχει τεράστιες εκτάσεις δασών 
(Σολυγεία,  Τενέα,  Σαρωνικός,  Άσσος ,  Εξαμίλια,  Ξυλοκέριζα κλπ).  Τα 
χρήματα που αποδίδονται από την Κυβέρνηση στο Δήμο κάθε χρόνο  
είναι από ελάχιστα έως μηδενικά. Το 2013 μας δόθηκαν περίπου 100.000 
€  από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δράσεων 
πυροπροστασίας . Το ποσό αυτό από μόνο του δεν επαρκεί και έτσι 
αναγκαζόμαστε να καταβάλουμε επιπλέον ποσά από ίδιους πόρους για 
τον καθαρισμό των δασών και των δασικών εκτάσεων ή την αποψίλωση 
των αγριόχορτων των βασικών οδικών αρτηριών. 
 
-Πέραν όμως των άμεσων παρεμβάσεων του Δήμου έχουμε και τη 
χρηματοδότηση των Συλλόγων Δασοπροστασίας Σολυγείας, Κόρφου, 
Τενέας, Σαρωνικού και Γαλατακίου με ιδιαίτερα σημαντικά ποσά  για 
την κάλυψη μέρους των εξόδων λειτουργίας τους.  
 
 
Ζ)-ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
 
-Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα των κατοίκων  της τοπικής κοινότητας 
Αγίου Βασιλείου για μη δημιουργία λατομείου στην περιοχή 
προκειμένου τα λατομικά προϊόντα να χρησιμοποιηθούν στο έργο του 
αυτοκινητόδρομου του ΜΟΡΕΑ.  



- Ανατρέψαμε  με παρέμβασή μας την εισήγηση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας για την δημιουργία λατομείου στον Άγιο Βασίλειο, δίπλα σε 
κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο.  
-Ομόφωνα αντιδράσαμε  στην πρόθεση του Υπουργείου να 
δημιουργήσει λατομεία ή δανειοθαλάμους στα όρια του Δήμου 
Κορινθίων και ιδιαίτερα στη δημοτική ενότητα της Τενέας  
(Στεφάνι-Αγιονόρι, Μαψός-Σπαθοβούνι). Τελικά με την παρέμβαση 
της Δημοτικής Αρχής η πρόταση δεν πέρασε από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι αρχικά πήγε να δημιουργηθεί πρόβλημα 
όσον αφορά την θέση Αγιονορίου- Στεφανίου. Η απόφαση όμως δεν μας 
καλύπτει απόλυτα, αφού αφήνει περιθώρια για λειτουργία στο Μαψό. 
Έχουμε διαμηνύσει στο Υπουργείο ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή 
από το Δήμο καμία θέση λατομείου για την Ολύμπια Οδό. 
 
 
 
Η)-ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ  «ΔΕΗ»  ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΚΑ 
 
-Με ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αντέδρασε δύο φορές 
στην ΜΠΕ της ΔΕΗ για κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης  
(ΚΥΤ) κλειστού τύπου 400/150 στη θέση ΓΚΑ κοινότητας Αθικίων. 
 
-Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο  απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία  
την πρόταση εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής 
ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ στη θέση Γκά. 
 
 
 
 
Θ)-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
 
-Η Δημοτική Αρχή αντέδρασε στη δημιουργία ιχθυοτροφικής ζώνης 
στο Σαρωνικό Κόλπο και παρενέβη άμεσα  και δραστικά στην  μη 
υλοποίηση και εφαρμογή της ΚΥΑ  που αφορούσε την ίδρυση ή 
εγκατάσταση  ή μετεγκατάσταση  ιχθυοτροφικών μονάδων στις 
παράκτιες  περιοχές του Σοφικού και του Κόρφου.  
 
 
 



 
 

 
Ι)-ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

 
 

Συμπαρασταθήκαμε στον αγώνα των κατοίκων του Στεφανίου για τα 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον θόρυβο που προκαλεί η 
λειτουργία των ανεμογεννητριών. Έχουμε προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για έλεγχο, ενώ παράλληλα έχουν απευθυνθεί 
στην αρμόδια  Αρχή και την ΔΕΔΗΕ  για την απόδοση στους κατοίκους 
της περιοχής και τον Δήμο των προβλεπόμενων αντισταθμιστικών 
εισφορών.  
 


