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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος
Πνευματικός με αφορμή το Δημοτικό Συμβούλιο της 22ας Οκτωβρίου 2018.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του έργου των κερκίδων στο
γήπεδο Χιλιομοδίου και επισήμανε ότι οι εργασίες είχαν ξεκινήσει με ευθύνη της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και από το 2011 έως και σήμερα δεν έχει
περατωθεί, ενώ ποτέ δεν κλήθηκε ο Δήμος Κορινθίων να παραλάβει το έργο έστω
και ημιτελές, ώστε να μπορέσει να το χρηματοδοτήσει και να το ολοκληρώσει.
Ο Δήμαρχος τόνισε πως για ακόμα μία φορά η Περιφερειακή Αρχή και ο Πέτρος
Τατούλης αιφνιδιαστικά σπεύδουν να προσφέρουν έστω και το ελάχιστο στον Δήμο
Κορινθίων, ενόψει της προεκλογικής περιόδου και στοχεύοντας στην δημιουργία
εντυπώσεων, όπως αυτό το έργο συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ. Στον
Δήμο Κορινθίων δεν έχει κατατεθεί καμία σχετική μελέτη, ώστε να ενημερωθούν οι
οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες και να υπάρξει μία θετική εισήγηση, ενώ ακόμη
και η διατύπωση της προγραμματικής σύμβασης εγείρει ερωτήματα σχετικά με την
νομιμότητα της, δίνοντας την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα ακόμη προεκλογικό
τρικ. Στην συνέχεια έκανε λόγο για την πορεία του έργου αξιοποίησης των νερών
του βιολογικού καθαρισμού και ανέφερε ότι έπειτα από προσωπική επικοινωνία με
τα αρμόδια Υπουργεία, υπήρξε ενημέρωση ότι αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα που
είχαν προκύψει και οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε
το έργο να παραδοθεί σε χρήση στις αρχές του 2019. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι το
έργο έρχεται να δώσει λύση σε μία δύσκολη περίοδο, κατά την οποία αγροτικές
εκτάσεις έχουν εγκαταλειφθεί λόγω μη μέγιστης αξιοποίησης των αρδευτικών πόρων

και στοχεύει στην επίλυση των αρδευτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάθε
χρόνο οι γεωργικές εκτάσεις στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων. Τέλος
προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το τεταμένο κλίμα που υπήρξε στο Δημοτικό
Συμβούλιο με τον πρώην Πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ κ. Οικονόμου Γεώργιο, αναφέροντας
ότι πρόκειται για ένα άτομο που από μόνο του διαφημίζει ότι ξεπουλιέται και ότι
παίρνει αναθέσεις, ενώ δεν έχει κάποια δική του επιχείρηση. Στην προσωπική
διάσταση που έλαβε το γεγονός ο Δήμαρχος Κορινθίων απάντησε πως «τα δικά μου
τα παιδιά έμαθαν, όπως ο πατέρας τους, από μικρά να δουλεύουν» και τον κάλεσε να
διευκρινίσει ποια είναι η δική του καταγγελία, ώστε να επανέλθει.
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