
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 

Αριθμός Απόφασης 2/2022 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2022 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  

του Δήμου Μεγαλόπολης 

 

 

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με 

το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018 παρ. 2α). 

 
 

Στη Μεγαλόπολη σήμερα, την εβδόμη (7η) του μήνα Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες 

είκοσι δύο (2022), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική ( δια 

ζώσης) συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης,  ου 

συ κροτήθηκε με την υ    αριθμ. 496/2019 Α όφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα α ό την 

από 14702/30-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  ου ε ιδόθηκε νόμιμα με 

α οδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 76 του νβ. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), ό ως 

αντικαταστάθηκε α ό το άρθρο 78 του N. 4555/18 «… ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/19.07.2018 

τεύχος Α').  

 Αφού δια ιστώθηκε νόμιμη α αρτία, δεδομένου ότι  σε σύνολο είκοσι έξι (26) μελών 

βρέθηκαν  αρόντα τα δέκα έξι (16) μέλη, ήτοι: 

 

Παρόντες Απόντες 

1.  Βαρλόκωστας Αθανάσιος 1. Πα ιώτας Πανα ιώτης 

2.  Μαρινό ουλος Δημήτριος 2. Γιαννό ουλος Δημήτριος 

3.  Ψυχο υιός Θεόδωρος 3. Ρόμ ος Ευά  ελος 

4.  Πα ακυριαζής Ιωάννης 4. Τσίρης Αθανάσιος 

5.  Τσίρμ α Αικατερίνη 5. Κάικα Χαρά 

6.  Α οστολό ουλος Νικόλαος 6. Πανταζής Πανα ιώτης 

7.  κ.κ. Νικηφόρος, Σεβασμιώτατος Μητρο ολίτης 7. Κορολής Νικόλαος 

8.  Μάντης Αθανάσιος 8. Χριστοδημητρο ούλου Μαρία 

9.  Μανιάτη Σταυρούλα 9. Καρράς Βασίλειος 

10.  Δημητρακο ούλου Γεωρ ία   

11.  Α  ελό ουλος Θεόδωρος   

12.  ΄Ηντουνας Δημήτριος   

13.  Θεοδωρό ουλος Ιωάννης   

14.  Βλάχου Αλεξάνδρα   

15.  Γκιουμές Ιωάννης   

16.  Γρη ορό ουλος Σωτήριος   

17.  Μάντης Νικόλαος   

 

 

Η  ρόσκληση είχε νομίμως δημοσιευθεί και αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Δήμου.  
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Η  ρόσκληση της συνεδρίασης κοινο οιήθηκε στο Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους 

Προέδρους των Νομικών Προσώ ων του Δήμου, τους ε ικεφαλής των δημοτικών  αρατάξεων  ου 

εκ ροσω ούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου, οι ο οίοι 

καλούνται υ οχρεωτικά και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Τα  ρακτικά τηρήθηκαν α ό την υ άλληλο Αθανασία Κούτσουρα του Ηλία,  ου νομίμως είχε 

ορισθεί με την αριθμ. 1005/17-12-2019 Α όφαση Δημάρχου.  

 

Στη συνεδρίαση μετείχαν ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος 

και οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Με αλό ολης, κ. Σιέμ ος Δημήτριος, κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής, κ. 

Καλο ερό ουλος Θεοφάνης, κ. Μ ου ιούκος Ιωάννης. 

 

Ε ίσης, μετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Με αλό ολης κ. Μ ιλίσης Γεώρ ιος. 

 Ε ί  λέον,  αραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υ ηρεσίας κ. Κρόκος 

Γεώρ ιος. 

 

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος. 

 

 

 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ε ιτρο ής Διαβούλευσης του Δήμου Με αλό ολης,  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και αφού ειση ήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση 

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό 

Πρόγραμμα έτους 2021 του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018 παρ. 2α)» 

εξέθεσε ότι: 

 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, η δημοτική ε ιτρο ή διαβούλευσης 

 νωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα ανα τυξιακά  ρο ράμματα και τα  ρο ράμματα 

δράσης του δήμου, το ε ιχειρησιακό  ρό ραμμα και το τεχνικό  ρό ραμμα του δήμου. 

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου με τα σχετικά έ  ραφά τους ειση ούνται στην Εκτελεστική 

Ε ιτρο ή του Δήμου,  ια τις δράσεις  ου  ρέ ει να  εριλαμβάνει το τεχνικό  ρό ραμμα του δήμου 

και τα έρ α  ου  ρέ ει να εκτελεστούν κατά το άρθρο 86 παρ.4 Ν. 3852/2010. 

 

Σύμφωνα με την  ερί τ. β’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Ε ιτρο ή συντονίζει την 

κατάρτιση και ειση είται στο δημοτικό συμβούλιο το Ε ιχειρησιακό  ρό ραμμα του δήμου και 

 αρακολουθεί την εκτέλεση του. 

 

Η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό 

Πρό ραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλο οίησής του, κατά την  ερί τ.  ’ του άρθρου 63 

του Ν.3852/10. 

 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/10, ό ως αντικαταστάθηκε α ό την 

 αρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/18: 

 

"Ειδικά  ια την ψήφιση και εκτέλεση του  ροϋ ολο ισμού και του τεχνικού  ρο ράμματος του 

 ρώτου έτους κάθε δημοτικής  εριόδου, δεν α αιτείται να έχει  ροη ηθεί η κατάρτιση και έ κριση 

Τετραετούς Ε ιχειρησιακού Προ ράμματος και Ετήσιου Προ ράμματος Δράσης. 

 

Για το  ρώτο έτος κάθε δημοτικής  εριόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος  ροϋ ολο ισμός και το 

αντίστοιχο τεχνικό  ρό ραμμα λο ίζονται ως  ροσχέδιο του Ετήσιου Προ ράμματος Δράσης, μέχρι 

την κατάρτιση και έ κριση αυτού. Το Ετήσιο Πρό ραμμα Δράσης του  ρώτου έτους της δημοτικής 

 εριόδου οριστικο οιείται με την κατάρτιση και έ κριση του Τετραετούς Ε ιχειρησιακού 

Προ ράμματος."  

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων με σχετικά έ  ραφά τους υ έβαλαν τις  ροτάσεις  ια τις δράσεις και τα 

έρ α  ου  ρέ ει να εκτελεστούν στις Κοινότητες του Δήμου Με αλό ολης. 
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Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου λαμβάνοντας υ όψη τις  ροτάσεις των  ροέδρων των 

Κοινοτήτων και τις  ροτάσεις/ειση ήσεις των τεχνικών υ ηρεσιών του Δήμου με την αριθμ. 2/05-

12-2022 απόφασή της κατάρτισε το Τεχνικό Πρό ραμμα έτους 2023  ου  εριλαμβάνει τις δράσεις 

και τα έρ α   ου  ρέ ει να εκτελεσθούν ιεραρχικά στις Κοινότητες του  Δήμου με τους  όρους του 

Δήμου α ό τις διάφορες  η ές χρηματοδότησης, καθώς και τα συνεχιζόμενα έρ α  ου έχουν 

συμβασιο οιηθεί και δεν έχουν ολοκληρωθεί.  

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης κ.  

Αντώνιος Κυριακόπουλος κάλεσε όλα τα μέλη να εκφέρουν τις α όψεις τους σχετικά με τις 

ανά κες  ου υ άρχουν στην  εριοχή και τα έρ α  ου  ρέ ει να εκτελεστούν και να διατυ ώσουν τις 

 νώμες του ε ί του ανωτέρω θέματος. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος: Καταρχάς, θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο  ια την τιμητική  ρόσκληση  ου μου α ηύθυνε, 

 ροκειμένου να  αραστώ α όψε σε αυτή την διαβούλευση. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου, διότι 

βρίσκομαι ανάμεσα σε φορείς της  όλης, οι ο οίοι ενδιαφέρονται και νοιάζονται  ια τα  ροβλήματα 

του τό ου και  ροσ αθούν μέσα α ό τη συλλο ική ερ ασία και  ροσ άθεια, να φροντίσουν να 

ε ιτελεστεί ό,τι καλύτερο  ια την  ρόοδο αυτού του τό ου. 

 Αυτό  ου θέλω να σας  ω και να τονίσω είναι ότι θα  ρέ ει να έχουμε μεταξύ μας σύμ νοια, 

να έχουμε διάθεση σε διάλο ο ε οικοδομητικό, ο ο οίος να φέρει α οτελέσματα, και να μην το 

βλέ ουμε καθαρά με κομματικά κριτήρια,  ια οτιδή οτε έχει σχέση με την ανά τυξη της  εριοχής 

μας. Θα  ρέ ει με αίσθημα ευθύνης, με αίσθημα α ά ης και με αίσθημα σύμ νοιας να φροντίζουμε 

να  ράττουμε ό,τι είναι καλύτερο  ια να ανα τυχτεί  ερισσότερο αυτός ο τό ος. 

 Δεν  νωρίζω τα θέματα  ου έχετε να ανα τύξετε. Ακόμα και να τα ακούσω,  άλι δεν ξέρω 

 ερί τίνος  ρόκειται. Σι ά – σι ά θα μάθω τα ε ιμέρους θέματα και  ροβλήματα της  εριοχής. 

 Εύχομαι να έχετε καλή δύναμη στην  ροσ άθεια αυτή  ου έχετε αναλάβει και ο Ά ιος 

Νικόλαος, τον ο οίο εορτάσαμε χθες, να σας φωτίζει, ώστε να έχετε την υ ομονή και τη διάθεση να 

ασχολείστε  ρα ματικά και όχι ε ιφανειακά με τα  ροβλήματα  ου α ασχολούν τον τό ο μας. Να 

είστε καλά. Σας ευχαριστώ  άρα  ολύ και  άλι  ια την  ρόσκληση. Εύχομαι καλή ε ιτυχία στην 

 ροσ άθειά σας αυτή. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Σεβασμιώτατε, σας 

καλωσορίζουμε στη συνεδρίαση της Ε ιτρο ής Διαβούλευσης. 

 Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και όλους εσάς  ου  αρευρίσκεστε εδώ  ια να κάνουμε συζήτηση 

 ια το τεχνικό  ρό ραμμα. 

 Θα κάνω καταρχήν μία σύντομη ενημέρωση  ια τα έρ α του Δήμου  ου τρέχουν αυτή την 

στι μή και στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κύριος Σακελλαριάδης θα αναλύσει κά οια  ρά ματα. Θα 

 άρετε τον λό ο και θα μ ορείτε να ρωτήσετε ή να  είτε οτιδή οτε έχετε στο μυαλό σας. 

 Να σας  ω λοι όν ότι αυτή την στι μή  ίνονται κά οια έρ α στον Δήμο και θέλω να 

ενημερωθείτε όλοι,  ιατί  ρέ ει να ξέρετε.  

Πρώτα –  ρώτα, είναι ο βιολο ικός καθαρισμός και ξέρετε όλοι ότι είχαμε το  ρόβλημα α ό το 2010 

 ου έ ινε η  αράδοσή του. Δεν δούλεψε. Δούλεψε μόνο έναν μήνα και έχουν  εράσει 12 χρόνια 

α ό τότε. 

 Ο Δήμος έχει  άρει ένα  ρόστιμο  έντε – έξι εκατομμυρίων ευρώ  ερί ου. Πρέ ει ε ει όντως 

και  ριν  ίνει το δικαστήριο, ό ως μας έχει  ει ο δικη όρος ο ο οίος είναι και καθη ητής, να το 

έχουμε λύσει, ώστε όταν θα  άμε στο δικαστήριο να  ούμε ότι ο βιολο ικός λειτουρ εί  ια να 

α οφύ ουμε το  ρόστιμο. Αν αυτό το  ρόστιμο δεν α οφευχθεί, σημαίνει λουκέτο στον Δήμο. Τα 

χρήματα είναι  άρα  ολλά. Έχει ξεκινήσει λοι όν με  οσό 1.800.000,00€. 

 Δεύτερον, το Γηροκομείο  λέον δεν είναι ένα όνειρο 20 ετών και  λέον  ια τη Με αλό ολη. 

Είναι  ρο των  υλών. Δεν είναι κάτι  ου έχει μ ροστά το «θα»,  ιατί την Δευτέρα έ ινε η υ ο ραφή 

της σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια και στον ερ ολάβο. Είναι  ροϋ ολο ισμού 5.000.000,00€ 

και ο Δήμος ανέλαβε σε συνερ ασία με την Μητρό ολη, αλλά α ό χρήματα του ΕΑΠ, να κάνει και 

την  ρομήθεια,  ιατί χρειάζεται να  άρουμε  ρά ματα, κρεβάτια και ό,τι άλλο χρειάζεται μέσα,  ιατί 

ήταν ανα καίο. Πιστεύουμε τέτοιο καιρό του χρόνου να έχει  ροχωρήσει, να το βλέ ουμε και να 

τελειώνει. Νομίζω ότι έχει χρόνο εκτέλεσης 16 μήνες. Άρα λοι όν, ξεκινάει το Γηροκομείο. 
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 Ε ίσης,  εζοδρόμια στην  όλη,  ροϋ ολο ισμού 800.000,00€, είναι να  ίνουν σε  άρα  ολλά 

σημεία. Να σας  ω ενδεικτικά, α ό το βενζινάδικο του Πα ανού μέχρι το νεκροταφείο, ό ου είναι 

 ροβληματική η ε ίσκεψη το βράδυ και δεν έχει χώρο δεξιά – αριστερά, α ό το δημοτικό μέχρι το 

κλειστό στάδιο και  εριμετρικά,  ρος το 3ο Δημοτικό, η οδός α ό την Εθνική Τρά εζα και  ρος τα 

κάτω και σε  ολλά άλλα σημεία της  όλης. Αν θυμάμαι καλά, είναι  ύρω στα 4 χιλιόμετρα 

 εζοδρόμια. 

 Δημο ρατήθηκε και αυτό το έρ ο, το έχει αναλάβει συ κεκριμένος ερ ολάβος ο ο οίος 

ξεκινάει άμεσα και θα εκτελείται. Όλα αυτά  ου σας λέω θα εκτελούνται. 

 Η  λατεία του Ψαθιού και η  λατεία του ΟΕΚ,  ροϋ ολο ισμού 800.000,00€, ήδη ανατέθηκε 

και ξεκινάει και αυτό εντός του ε όμενου χρονικού διαστήματος. 

 Οι αναδυόμενοι κάδοι στην  λατεία 200.000,00€. Θα β άλουμε όλους τους κάδους α ό την 

 λατεία, οι ο οίοι δημιουρ ούν  ροβλήματα το καλοκαίρι στα μα αζιά με την δυσοσμία και θα 

μ ουν αναδυόμενοι κάδοι. Ένας α ό αυτούς θα είναι στην λαϊκή. Κατά διαβεβαίωση του ερ ολάβου, 

 ιατί και εδώ έχουμε κάνει δημο ρασία και έχει ανατεθεί, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα τους έχει 

 αραδώσει. 

 Κλειστό στάδιο. Στο κλειστό στάδιο ήδη φτιάξαμε την στέ η, η ο οία  ια  ολλά χρόνια είχε 

 ρόβλημα και έμ αζε νερό,  ροϋ ολο ισμού 200.000,00€. Με την έκ τωση βέβαια ήταν λι ότερο. 

Ε ίσης, φτιάξαμε όλα τα σώματα του καλοριφέρ και λύθηκε το  ρόβλημα θέρμανσης  ου υ ήρχε, 

 ιατί υ ήρχε μία βλάβη στην αντλία. Υ άρχει ένα μικρό  ρόβλημα στην είσοδο, ό ου κά οιο 

 λαστικό έχει σ άσει, αλλά θα το φτιάξουμε και αυτό και ό οιες άλλες ατέλειες υ άρχουν. 

 Όσον αφορά το ανοιχτό στάδιο, η μελέτη  ου έ ινε στις κερκίδες έδειξε ότι οι κερκίδες δεν 

είναι  ια  κρέμισμα. Μ ορούν να διορθωθούν και θα β άλουμε τώρα μελέτη  ια να κάνουμε τις 

κερκίδες. 

 Ε ίσης, στο τεχνικό  ρό ραμμα  ου θα δείτε και θα σας εξη ήσει ο κύριος Σακελλαριάδης, 

υ άρχουν τρία έρ α  ια να εκτελεστούν στο στάδιο. Θα σας  ει μετά  οια είναι. 

 Παράλληλα, εκτελείται η μελέτη  ια την αντικατάσταση στε ών αμιάντου και κατα ράφονται 

τα σ ίτια στη ΜΟΜΑ 1 και ΜΟΜΑ 2  ου είναι με τον αμίαντο. Είναι ένα με άλο  ρόβλημα,  ιατί έχει 

φθαρεί ο αμίαντος και είναι ε ικίνδυνος  ια την υ εία των κατοίκων. 

 Το φυσικό αέριο ξέρετε ότι είναι ένα έρ ο 25.000.000,00€,  λήρως ε ιδοτούμενο. Να  ω  ια 

μία ακόμα φορά και το τονίζω, ότι οι μοναδικές  όλεις στην Ελλάδα  ου θα  άρουν το φυσικό αέριο 

τελείως δωρεάν είναι η Με αλό ολη και η Φλώρινα. 

 Ακούστηκε ότι το  ήρε και η Τρί ολη, αλλά δεν το  ήρε. Η Τρί ολη θα  άρει ένα  οσοστό 

ε ιδότησης,  ου στις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή σε αυτούς  ου δηλώνουν μέχρι 

5.000,00€ ετήσιο εισόδημα, μ ορεί να είναι χαμηλό. Άλλωστε, με 12.000.000,00€ δεν μ ορεί η 

Τρί ολη να βάλει τσάμ α φυσικό αέριο. Τα 12.000.000,00€ είναι στη Με αλό ολη. Στην Τρί ολη, 

 ου είναι εξα λάσια, καταλαβαίνετε  οιο θα είναι το  οσοστό ε ιδότησης. Όχι ότι είναι κακό να 

ε ιδοτηθούν κι άλλες  όλεις, αλλά  ια την α οκατάσταση της αλήθειας, λέω ότι δεν ε ιδοτούνται. 

 Εδώ υ άρχει ένα θέμα. Μου έχουν κάνει  αρά ονα κάτοικοι ότι σε κά οια σ ίτια  ου είναι 

μέσα στον ιστό της  όλης δεν έχουν βάλει τους μετρητές. Θα ήθελα λοι όν να  ίνει κατα ραφή 

αυτών - ήδη έρχονται κά οιοι  ολίτες και λένε  οια δεν έχουν συνδεθεί -  ια να κάνουμε σχετικό 

έ  ραφο  ια την τήρηση του μνημονίου,  ιατί το μνημόνιο  ου έχουμε υ ο ράψει λέει ότι είναι 

υ οχρεωμένη η εταιρία  ια όλα τα σ ίτια  ου είναι μέσα στον ιστό να  άρουν φυσικό αέριο. 

 Βέβαια, υ άρχει ένα  ρόβλημα με το ΕΣΠΑ. Δεν β αίνει τόσο εύκολα το ΕΣΠΑ και αρ εί η 

διαδικασία  ια να  ίνει η εσωτερική σύνδεση. Υ ολο ίζω ότι μέχρι το τέλος του χειμώνα  ύρω στα 

700 σ ίτια θ έχουν συνδεθεί. Μένουν  ολλά άλλα και είναι λο ικό το  ρό ραμμα,  ου τελειώνει στις 

31 Δεκεμβρίου του 2022, να  άρει  αράταση και το λέω αυτό,  ιατί στην Πτολεμαΐδα, α ’ ότι μου 

λέει ο Δήμαρχος, δεν έχει τελειώσει τί οτα και δεν έχει συνδεθεί ακόμα κανένα σ ίτι. Άρα λοι όν, 

είναι να  ίνει  αράταση. Πιστεύω ότι θα έχουμε  αράταση. 

 Παράλληλα, β ήκε η α ροτική οδο οιία 500.000,00€, δημο ρατείται τώρα και θα έχουμε 

ανάδοχο σε 20 μέρες  ερί ου. Ε ειδή μ ορεί να είδατε διάφορα,  ιατί σε εκείνο το χωριό  άει και 

στο δικό μου χωριό τον Αϊ Γιάννη δεν  ή ε να τα καθαρίσει, σας λέω  ολύ α λά ότι στην α ροτική 

οδο οιία  άμε  ρος ορ ανωμένες μονάδες, ό ου υ άρχει ορ ανωμένη κτηνοτροφική μονάδα, 

δηλαδή με άδεια. Δηλαδή, δεν  άμε να καθαρίσουμε κά οιους α ροτικούς δρόμους. Αυτό είναι άλλη 

ιστορία. Είναι  ύρω στα 15 χωριά  ου έχουν τέτοιες μονάδες, στις ο οίες θα  άμε και θα κάνουμε 

την  οιότητα του δρόμου τέτοια ώστε να είναι  ροσβάσιμη. 
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 Ακολουθεί και ένα δεύτερο  ι’ α ροτική οδο οιία ε ίσης 500.000,00€. Τα υ όλοι α 12 χωριά, 

 ου τα είχαμε βάλει στο Υ ουρ είο Γεωρ ίας, δεν ε κρίθηκαν και τα βάζουμε στο ΕΑΠ. 

 Ε ίσης, το έρ ο στο Δυρράχι αξίας 200.000,00€, το ο οίο είναι ένα σημαντικό έρ ο  ου 

οδη εί  ρος την  ειτονιά ό ου δεν μ ορούσαν να έχουν  ρόσβαση, είναι στο τελείωμά του. 

 Ε ίσης, δημο ρατήθηκε το με άλο έρ ο  ια την είσοδο στο Λεοντάρι και θα αρχίσει και αυτό 

άμεσα. Υ άρχει ερ ολάβος και υ ο ράψαμε σύμβαση. Αυτό είναι  ροϋ ολο ισμού 500.000,00€. 

 Τα  εζοδρόμια στα Παραδείσια σχεδόν τελειώνουν. 

 Θέλω να  ω κάτι ακόμα. Υ άρχει η ηλεκτροκίνηση  ου δημο ρατείται. Είναι α ό το 

 ρό ραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ αξίας 1.300.000,00€, ό ου ο Δήμος μέσω  ρο ράμματος και χωρίς 

να  ληρώσει τί οτα,  αίρνει α ό το  ρό ραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ηλεκτρικά αυτοκίνητα, 

ηλεκτρικό λεωφορείο, ε ιβατικά, α ροτικά, ένα μηχάνημα  ου θα κάνει  λύση, ένα 

α ορριμματοφόρο, μία σειρά οχημάτων και θα υ άρχει σε τρεις θέσεις ένα σύστημα φορτιστών 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και το λο ισμικό. 

 Όλα αυτά  ου σας εί α είναι έρ α τα ο οία δεν εντάσσονται στην λο ική του  ολιτικού «θα 

 ίνουν». Είναι έρ α  ου  ίνονται,  ου δημο ρατούνται,  ου έχουν ανάδοχο,  ιατί όταν ένα έρ ο 

α οκτήσει ανάδοχο σημαίνει ότι αρχίζει να εκτελείται. Όλα αυτά λοι όν  ου σας λέω,  ου συνολικά 

ακούσατε το  οσό, είναι έρ α  ου θα εκτελούνται άμεσα. 

 Να  ω και κάτι ακόμα. Έχουμε ένα με άλο  ρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, το ο οίο μας 

ήρθε 95%  ερισσότερο, δηλαδή δι λάσια τιμή. Ήδη στα φώτα  ου έχουμε στους δρόμους έχουμε 

υ ερκατανάλωση, ό ως και στα υδρα ω εία. Καταλαβαίνετε ότι με τα υδρα ω εία είναι λί ο 

δύσκολο. Θα  ρέ ει λοι όν ε ει όντως, ε ειδή μας έχει ζητηθεί να έχουμε μείωση τουλάχιστον 

10%, να κάνουμε κά οιες ενέρ ειες. 

 Δεν βυθίσαμε τα χωριά στο σκοτάδι, ό ως ακούστηκε,  ιατί οι κολώνες της ΔΕΗ θα καίνε όλη 

νύχτα. Κά οια  ρόσθετα φώτα, τα ο οία είναι δίφωτα ή τρίφωτα,  ου δεν τα έχουν όλα τα χωριά, 

εί αμε να κλείνουν στις 23:00 το βράδυ, με την λο ική ότι α ό τις 23:00 και μετά στα χωριά δεν 

κυκλοφορεί κανένας. 

 Άρα λοι όν, σε  ρώτη φάση εί αμε να κλείσουν αυτά τα φώτα α ό τις 23:00, να κλείσουν τα 

φώτα του κτιρίου στο ο οίο είμαστε, του Πνευματικού Κέντρου, των  λατειών στη Με αλό ολη α ό 

τις 23:00 και μετά, των  αιδικών χαρών α ό τις 23:00 και μετά, ώστε να μ ορέσουμε να μ ούμε σε 

εκείνο  ου η  ολιτεία μας έχει  ει ότι είναι υ οχρεωτικό να  ίνει και το βλέ ουμε κι εμείς λο ικό. 

 Δεν κλείνουμε τα φώτα  ουθενά. Α λώς κάνουμε έναν  εριορισμό και θα δούμε αν αυτά τα 

μέτρα θα οδη ήσουν σε κάτι σημαντικό. Αλλιώς, θα  άρουμε και κά οια άλλα μέτρα. Πιστεύω να 

είναι στην  λήρη κατανόηση όλων σας ότι είναι υ οχρεωτικό να  ίνει. 

 Αυτά είναι λοι όν τα έρ α  ου έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα, τα ο οία είναι ενός με άλου 

 οσού συνολικά. 

 Να σας  ω βέβαια ότι το φυσικό αέριο, συνολικά, είναι έρ ο 25.000.000,00€. Το δίκτυο είναι 

ε ιδοτούμενο κατά δύο με τρία εκατομμύρια ευρώ, τα υ όλοι α τα βάζει η εταιρία και έχουμε  λήρη 

ε ιδότηση των εσωτερικών ε καταστάσεων στη Με αλό ολη. Έχουν β ει και τα δημοτικά κτίρια έως 

τις 31 Ιανουαρίου με  οσό 1.000.000,00€ και αναμένονται – δεν έχουν β ει ακόμα – οι ιδιωτικές 

ε ιχειρήσεις οι ο οίες, α ’ ότι μου έχει  ει ο κύριος Ζερβός – θα είναι σε μία ε ιδότηση 75% με 

80%. 

 Ε ίσης, ξέχασα να  ω ότι βρεθήκαμε στην δυσάρεστη θέση,  ιατί είναι  ρά ματι δυσάρεστη 

θέση, να ε ιλύσουμε ένα με άλο θέμα  ου υ άρχει στη Με αλό ολη με την τηλεθέρμανση. 

 Με το  ου αναλάβαμε, είδαμε ότι στην Τηλεθέρμανση υ ήρχαν υ ερβολικά χρέη. Δηλαδή, οι 

συμ ολίτες μας οι ο οίοι ωφελούνται,  ου είναι τα 2/5 της  όλης, μέσα στους ο οίους είμαι κι ε ώ, 

δεν ήταν συνε είς στις υ οχρεώσεις τους. Τα χρέη  ρος την Τηλεθέρμανση είναι με άλα. Δεν 

 ρόκειται  οτέ να μ ούμε στην λο ική να  ούμε  οιος και τι χρωστάει, όμως να σας  ω ότι 

υ άρχουν χρέη της τάξεως των 15.000,00€, των 12.000,00€. 

 Αυτό σημαίνει ότι  ια 10 – 15 χρόνια,  ου λειτουρ ούσε η τηλεθέρμανση, δεν έχουν  ληρώσει 

 οτέ και δεν είναι δίκαιο και σωστό,  ιατί όλοι εμείς  ου έχουμε τηλεθέρμανση είμαστε τυχεροί  ου 

έχουμε χαμηλή  η ή ενέρ ειας  ια το σ ίτι μας η ο οία, κατ’ ουσίαν,  ληρώνεται και α ό τους 

υ όλοι ους  ολίτες,  ιατί κάθε μήνα υ άρχουν δάνεια  ου  ληρώνει ο Δήμος και τα δάνεια τα 

 ληρώνουν όλοι  ια την τηλεθέρμανση. Μέχρι το 2026 θα  ληρώνουμε δάνεια. Η ΔΕΗ κάθε χρόνο 
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βάζει  ύρω στο ένα – ενάμισι εκατομμύριο ευρώ και το ε ωφελούμαστε εμείς  ου έχουμε 

τηλεθέρμανση. 

 Άρα λοι όν, δε νομίζω να  ιστεύει κανένας ότι είναι σωστό αυτά τα χρήματα, στην στι μή  ου 

η Τηλεθέρμανση έχει  ρά ματι με άλη ανά κη να λειτουρ ήσει, δεν  ρέ ει να  ίνουν διεκδικήσαμε 

α ό τον Δήμο και βέβαια θα τα ζητήσουμε α ’ όλους  ου χρωστάνε. Ξεκίνησε η Τηλεθέρμανση α ό 

τα με άλα  οσά και φυσικά, δεν ζητάει α ό κανέναν να  ληρώσει 10.000,00€ και 12.000,00€, αλλά 

να  άει να κάνει ρύθμιση  ια να μ ουν σε δόσεις. 

 Α ’ ότι ξέρω, τα χρέη της Τηλεθέρμανσης  ρέ ει να είναι 600.000,00 – 700.000,00€. 

 Το ίδιο  ρόβλημα είχαμε αντιμετω ίσει και με τα τέλη του Δήμου. Αναλαμβάνοντας, είδαμε να 

υ άρχει οφειλή 3.500.000,00€  ρος τον Δήμο α ό τους  ολίτες και ξεκίνησε μία διαδικασία εδώ και 

δύο χρόνια. Δεν την κάναμε  ιο έντονη,  ιατί υ ήρχε ο κορωνοϊός, υ ήρχαν οικονομικά 

 ροβλήματα κτλ, αλλά κά οια στι μή καταλαβαίνετε ότι αυτά τα  οσά  ρέ ει να τα ζητήσει ο Δήμος. 

Ήδη στον τομέα των τελών έχει  ίνει μία σημαντική δουλειά, έχουμε μαζέψει  ύρω στο 

1.800.000,00€ - έχουν  ίνει σε ρύθμιση – και  ιστεύουμε ότι και στην τηλεθέρμανση θα  ρέ ει να 

 ίνει το ίδιο. 

 Σας το λέω  ια να μην ακούσετε κουβέντες ότι ο Δήμος ξαφνικά βάζει τσεκούρι σε ανθρώ ους. 

Δεν βάζει κανένα τσεκούρι. Α αιτεί τα στοιχειώδη και νομίζω  ως ο καθένας καταλαβαίνει ότι είναι 

σωστό αυτό το  ρά μα. Δεν μ ορεί κά οιος να έχει δέκα χρόνια τηλεθέρμανση, να μην  ληρώνει 

ούτε ένα ευρώ και να λέει ότι τον τσεκουρώνουμε. Ούτε  ρόκειται να ε εκταθούμε  ερισσότερο. 

Αυτά τα χρήματα θα α αιτήσουμε να καταβληθούν με έναν τρό ο ομαλό στον Δήμο. Θα μ ουν 

αρκετές δόσεις, ώστε να μ ορεί ο καθένας να αντα οκρίνεται. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Υ άρχουν ερωτήσεις; Ο  άτερ Βασίλης έχει τον 

λό ο. 

 

Ο παρευρισκόμενος πάτερ Βασίλειος Δάρρας: Όσον αφορά το φυσικό αέριο, μέσα σε αυτά τα 

δημόσια κτίρια είναι και οι ναοί; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Οι ναοί δεν  ρέ ει να είναι 

δημόσια κτίρια, αλλά νομίζω ότι δικαιούνται. Είχαν καλοριφέρ; Είχαν θέρμανση; 

 

Ο παρευρισκόμενος πάτερ Βασίλειος Δάρρας:  Βεβαίως. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Βεβαίως δικαιούνται. Θα 

κάνετε αίτηση. 

 

Ο παρευρισκόμενος πάτερ Βασίλειος Δάρρας:  Είχαμε κάνει αίτηση. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Και τι σας εί αν; 

 

Ο παρευρισκόμενος πάτερ Βασίλειος Δάρρας:  Ότι δεν μ ορούμε να συνδεθούμε ακόμα και ότι 

δεν υ άρχει α ό το ΕΣΠΑ. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Σας βάζει στην κατη ορία των 

ε ιχειρήσεων; 

 

Ο παρευρισκόμενος πάτερ Βασίλειος Δάρρας: Ναι. 
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Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Σας εί α ότι οι ε ιχειρήσεις 

είναι η μοναδική κατη ορία  ια την ο οία ακόμα δεν έχει β ει το ΕΣΠΑ. Η διαβεβαίωση α ό τον 

κύριο Ζερβό είναι ότι σύντομα θα β ει. Είναι η τρίτη κατη ορία  ου δεν έχει β ει. Θα β ει, αλλά δεν 

θα είναι 100% ε ιδοτούμενο. Μου εί ε ότι θα είναι 75% με 80%. Αν σας κατατάσσουν σε αυτή την 

κατη ορία, δεν έχει β ει η  ρόσκληση ακόμα. 

 

Ο κ. Αποστολόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Τριτέκνων Μεγαλόπολης:  

Ονομάζομαι Α οστολό ουλος Νίκος και εκ ροσω ώ τους τριτέκνους. 

 Θα ήθελα να  ω ότι το  ρό ραμμα, έτσι ό ως είναι, όσον αφορά τον α ροτικό τομέα, σωστά 

σκε τόμενο τις  αρα ω ικές μονάδες, αλλά νομίζω ότι θα έ ρε ε να είχε  ίνει λί ο  ιο  ρή ορα  ια 

να καλύψει και τις ανά κες των καλλιερ ητών  ου ήταν  ια ελιές κτλ,  ου μετέβηκαν στους 

α ροτικούς δρόμους και έκαναν κά οιες χρήσεις της  ης. Και αυτοί ε ιχειρηματίες είναι και 

ε α  ελματίες και α ρότες. Έ ρε ε να είχε  ίνει  ιο  ρή ορα στο χρονικό διάστημα. 

 Ε ίσης, μιας και αναφερθήκατε σε κτίρια, σε υ οδομές κτλ, θα ήθελα να ρωτήσω αν υ άρχει 

κά οια  ρόβλεψη σχετικά με το σχολείο,  ιατί λό ω του χειμώνα, της ομίχλης κτλ και ε ειδή τα 

 αιδιά  ου  άνε στα σχολεία, στο  υμνάσιο, στο δημοτικό κτλ,  ερνάνε α ό κεντρικούς δρόμους, 

θεωρώ ότι θα έ ρε ε να υ άρχει κά οιος φωτισμός ή φανάρια τα ο οία να ελέ χονται α ό τους 

 εζούς,  ια να μ ορούν τα  αιδιά να έχουν ασφαλέστερη  ρόσβαση. Αν υ άρχει η δυνατότητα, να 

το βάλετε σε κά οιο σχεδιασμό αυτό. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Να  ω κάτι  ου ξέχασα. 

Ε ειδή θα διαβάσατε  ροχθές ότι την Δευτέρα έ ινε ένα μνημόνιο συνερ ασίας μεταξύ του 

Υ ουρ είου Ανά τυξης, της Μετάβασης, της Περιφέρειας και του Υ ουρ είου Αθλητισμού  ια την 

 ίστα MOTOCROSS και ε ειδή είδα και διάφορα σχόλια, ότι α οφασίζουν  ια εμάς χωρίς εμάς κτλ, 

να σας  ω τα εξής  ρά ματα : 

 Αυτό το μνημόνιο έ ινε μεταξύ των φορέων  ου εμ λέκονται άμεσα στην  ρώτη φάση. Ποια 

είναι η  ρώτη φάση; Η  ρώτη φάση είναι να β ουν τα  οσά α ό το Υ ουρ είο Αθλητισμού  ια να 

μ ορέσουν να  ίνουν οι μελέτες και σε αυτό  ροφανώς εμ λέκεται το Υ ουρ είο  ου αυτή την 

στι μή είναι εκ μέρους της ΔΕΗ σαν κάτοχος της  εριοχής. Είναι η Μετάβαση, στην ο οία τους 

αμέσως δύο – τρεις μήνες θα  εράσει η  η, η Περιφέρεια  ου θα υλο οιήσει το έρ ο των μελετών 

και το Υ ουρ είο  ου θα β άλει τα χρήματα. 

 Αυτό δε σημαίνει ότι ο Δήμος είναι έξω. Μιλάμε  ια ένα έρ ο  ου θα  ίνει στον Δήμο. Η  ίστα 

MOTOCROSS, αν τελικά  ίνει, ό ως μας λένε, θα είναι ένα σ ουδαίο έρ ο  ια να  ίνονται 

εκδηλώσεις και α ώνες καθόλη την διάρκεια του χρόνου και ε ι έδου. 

 Θέλετε να λέμε την αλήθεια; Προφανώς, μία τέτοια διαδικασία μ ορεί καλύτερα να στηριχτεί. 

Ο Δήμος θα είναι βέβαια και θα  ω  ώς. Αυτή την στι μή είναι να  ίνουν οι μελέτες. Αν  ίνουν οι 

μελέτες και  ροχωρήσει το έρ ο, στη συνέχεια θα  ίνει φορέας εκείνο το όρ ανο  ου θα λειτουρ εί 

την  ίστα, στο ο οίο ο Δήμος θα έχει  ροφανώς ρόλο  ρωτα ωνιστή και κά οιες ομάδες  ου είναι 

εδώ θα έχουν συμμετοχή. Πού; Στην λειτουρ ία. 

 Τώρα μιλάμε  ια μελέτες με άλου  οσού  ου θα β ουν α ό το Υ ουρ είο. Αυτό το μνημόνιο 

λοι όν είναι  ια να εκ ονηθούν οι μελέτες, όχι  ια την λειτουρ ία. 

 Να σας  ω και κάτι; Το έρ ο θα  ίνει στη Με αλό ολη. Δεν είναι η  ρώτη φορά  ου η 

Περιφέρεια κάνει έρ ο στη Με αλό ολη. Γιατί δε φωνάζουμε; Γιατί αμέσως μετά ο Περιφερειάρχης 

υ έ ραψε το Γηροκομείο με τον ερ ολάβο. Δεν υ έ ραψε ο Δήμαρχος,  αρότι το έρ ο  ίνεται στη 

Με αλό ολη. Γιατί δεν υ έ ραψε ο Δήμαρχος; Γιατί το έρ ο αυτό είναι α ό το ΕΣΠΑ και υ ο ράφει 

ο Περιφερειάρχης. Αυτό τι σημαίνει; Ότι το έρ ο δεν θα  ίνει στη Με αλό ολη; Η  λατεία του ΟΕΚ 

και η  λατεία του Ψαθιού,  ροϋ ολο ισμού 800.000,00€, υ ο ράφτηκε α ό τον Περιφερειάρχη και 

τον ερ ολάβο κύριο Δημό ουλο, ο ο οίος είναι και Με αλο ολίτης. Δεν υ έ ραψε ο Δήμαρχος,  ιατί 

δεν εμ λέκεται. Αυτό τι θα  ει; Ότι το έρ ο δεν θα  ίνει στη Με αλό ολη; Τα έρ α εδώ θα  ίνουν. 

Όσο  ια το  οιος υ ο ράφει, είναι  οιος φορέας έχει μέσα σε αυτήν τη συ κεκριμένη ενέρ εια 

συμμετοχή. 

 Είναι καθαρά λοι όν  ια να  ίνουν οι μελέτες; Μακάρι να  ροχωρήσει αυτή η ιστορία με την 

 ίστα, να φτάσουμε σε ένα – δύο χρόνια στην κατασκευή της και να χρειαστεί το ε όμενο μνημόνιο 

 ου θα καθορίσει τον φορέα λειτουρ ίας και σαφέστατα, ο Δήμος θα έχει  ρωτα ωνιστικό ρόλο, 

ό ως ε ισημάνθηκε α ό τους δύο Υ ουρ ούς και α ό τον Περιφερειάρχη. 
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Ο κ. Αποστολόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Τριτέκνων Μεγαλόπολης:  

Α λά ήθελα να  ω ότι ε ιτέλους  ρέ ει να τελειώσουμε με τον βιολο ικό καθαρισμό,  ιατί μας έχει 

ταλαι ωρήσει τόσα χρόνια χωρίς  ρα ματικά κά οιος να κάνει μία δράση α ό την Δημοτική Αρχή 

 ια να μ ορέσει να ολοκληρώσει το έρ ο. Θεωρώ ότι είναι ένα έρ ο  ια την  όλη μας  ου  ρέ ει να 

ολοκληρωθεί. 

 Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την εκκλησία  ια την  αρουσία της. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Χαίρομαι  ου α αντιόμαστε μετά α ό τόσους μήνες. Σεβασμιότατε, 

χαιρόμαστε  ου είστε εδώ. 

 Θέλω να ρωτήσω τρία – τέσσερα συ κεκριμένα  ρά ματα, αλλά δεν ξέρω αν θα α αντήσει ο 

Δήμαρχος ή οι Αντιδήμαρχοι. 

 Στη σελίδα 2 α ό 14… 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος:  Μετά την εισή ηση. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αν υ άρχουν ερωτήσεις  ια 

τα έρ α. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Ε ειδή κά οια α ό αυτά τα αναφέρατε και εσείς κύριε Δήμαρχε, θα τα ξανα εί 

ο κύριος Αντιδήμαρχος; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Έκανα α λά μία ενημέρωση 

 ια τα έρ α. Ο κύριος Σακελλαριάδης θα ειση ηθεί. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Άρα, θα  εριμένω  ια να ρωτήσω τα ε τά σημεία. 

 Θα ήθελα όμως μόνο κάτι. Κάνατε την αναφορά κύριε Δήμαρχε  ια το MOTOCROSS, όσον 

αφορά τις εξελίξεις και τα υ όλοι α. Μετά στις σημειώσεις υ άρχει ένα  οσό 1.400.000,00€. Α ό το 

ΕΑΠ δεν είναι; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αν μιλάς  ια το τεχνικό 

 ρό ραμμα, θα λες : «Σελίδα 5». Πάντως, δεν έχει σχέση με το  ροχθεσινό μνημόνιο. Ο Δήμος δεν 

εμ λέκεται οικονομικά με το  ροχθεσινό μνημόνιο. Είναι α ό το Υ ουρ είο Αθλητισμού. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Δευτερόλε τα δώστε μου  ια να δούμε τουλάχιστον αυτό. Να το. Είναι α ό το 

5ο ΕΑΠ. Δεν θυμόμουν αν ήταν α ό το 4ο ή α ό το 5ο. 1.400.000,00€ λοι όν «Προσαρμο ή των 

υφιστάμενων ε καταστάσεων των  αλαιών σφα είων  ια τις ανά κες του μηχανοκίνητου 

εξο λισμού του Δήμου Με αλό ολης». Α ό το 5ο ΕΑΠ 1.400.000,00€. 

 Συμφωνώ με όλο το συ κεκριμένο  ρότζεκτ  ια την  ίστα, όμως… 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Δεν είναι η  ίστα. Είναι το 

αμαξοστάσιο κάτω. 
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Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Μηχανοκίνητου εξο λισμού. Άρα, δεν μιλάμε  ια τον μηχανοκίνητο 

αθλητισμό. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Όχι. Είναι  ια το  ραφείο κίνησης. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Για το  ραφείο κίνησης,  ια να στε αστούν. Άκυρο λοι όν. 

 

Ο κ. Μάντης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης:  Κύριε 

Δήμαρχε, ήθελα να σχολιάσω  άνω σε αυτά  ου εί ατε ότι μου φάνηκε λί ο  αράξενο αυτό με το 

δωρεάν φυσικό αέριο. Θεωρώ ότι ήμασταν όλοι εδώ όταν έφεραν το  ρό ραμμα της 

α ολι νιτο οίησης  ια να κλείσουν οι λι νιτικές μονάδες και υ οσχέθηκαν όχι μόνο φυσικό αέριο, 

αλλά  άρα  ολλά  ρά ματα, ό ως φωτοβολταϊκά, ανά τυξη διαφορετική, βιομηχανικά  άρκα. 

 Άρα λοι όν, κατά την  ροσω ική μου  νώμη, το  ληρώσαμε το φυσικό αέριο και 

καταλαβαίνετε με  οια έννοια το λέω. Δεν είναι δωρεάν. Δεν μας έκανε κανένας χάρη και ερχόμαστε 

σήμερα να λέμε ότι ο Δήμος  ληρώνει αύξηση στην κιλοβατώρα 95%. Γι’ αυτούς τους λό ους την 

 ληρώνει. Μην το ξεχνάτε αυτό. 

 Η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν έ ινε τυχαία. Δεν έ ινε ε ειδή έ ινε ο  όλεμος στην 

Ουκρανία. Έ ινε κάτω α ό συ κεκριμένο  ρό ραμμα, κάτω α ό ορισμένες  ροϋ οθέσεις και έρχεται 

σήμερα ο Δήμος, η το ική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία να  ληρώνει  ανάκριβη την 

κιλοβατώρα. 

 Άρα λοι όν, με όλο το σεβασμό  ου έχω α έναντί σας, δεν δέχομαι να λέω ότι μας έδωσαν 

δωρεάν φυσικό αέριο, το ΕΣΠΑ 25.000.000,00€. Τί οτα δεν μας έδωσαν. Υ οχρέωσή τους ήταν. 

Μας  αλούχησαν λί ο, μας έφτιαξαν λί ο ότι τάχα κάτι θα κάνουν. Σε όλη αυτή την καταστροφή 

 ου έ ινε της α ολι νιτο οίησης έκαναν και αυτοί ένα δωράκι. Ας το  άρουμε κι έτσι. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Εί α τα α όλυτα νούμερα, τι 

ισχύει και εί α ότι δεν θα  ληρώσουμε. Δεν μ ήκα στην ανάλυση να δω αν έμμεσα μας έχει κοστίσει 

κάτι άλλο. Άλλωστε, αυτό είναι α οφάσεις Βουλευτών, είναι α οφάσεις Υ ουρ ών και σε καμία 

 ερί τωση βέβαια α όφαση του Δημάρχου της Με αλό ολης ή ο οιουδή οτε άλλου Δημάρχου. Εί α 

τι έ ινε με το συ κεκριμένο θέμα. 

 Α ό εκεί και μετά, αν θέλεις να σου  ω αν υ άρχουν άλλες α ώλειες και  ληρώνεται, είναι 

άλλη ιστορία αυτό και δεν είναι κάτι  ου θα μ ορώ να ε ηρεάσω. 

 

Ο κ. Μάντης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης: Συμφωνώ. 

Δεν εί α ότι το κάνατε σκό ιμα. Α λώς λέω την δική μου ά οψη  άνω στο συ κεκριμένο. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα: Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω εν συντομία. Θυμίστε μου, τον βιολο ικό 

τον είχε δημο ρατήσει η Περιφέρεια ή εμείς ως Δήμος; Αυτό συνδέεται με το  ρόστιμο  ου εί ατε. 

Αν το είχε δημο ρατήσει η Περιφέρεια,  ιατί να κληθούμε εμείς να  ληρώσουμε  ρόστιμο; 

 Δεύτερον, όσον αφορά το ρεύμα, μ ορεί ο Δήμος να ε καταστήσει στα δημόσια κτίρια 

φωτοβολταϊκά  ια να μειώσουμε λί ο το κοστολό ιο; 

 Τρίτον, εί ατε  ια τις στέ ες αμιάντου στους δύο οικισμούς. Έχουμε συμ εριλάβει στο 

 ρό ραμμα και τα δίκτυα ύδρευσης,  ου  ιθανόν να έχουν αμίαντο; Νομίζω ότι κάτι έχουμε 

υ όλοι ο να αντικαταστήσουμε. Μή ως  ρέ ει να το βάλουμε και αυτό; Ευκαιρία είναι. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Η μελέτη  ου έχει  ίνει α ό το 

Πράσινο Ταμείο αφορά καθαρά τις αμιαντοσκε ές. Α ’ ότι ξέρω, τα  ερισσότερα δίκτυα αμιάντου 

 ου χρησιμο οιούμε στην υδροδότηση Με αλό ολης τα αλλάξαμε. Υ ήρχε  ρόβλημα στη ΜΟΜΑ και 
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βάλαμε  ρόσθετη σύμβαση  ια να τελειώσει και έχει τώρα μία τελευταία σύμβαση 30.000,00€,  ου 

τα τελευταία σ ίτια, τα ο οία δεν είχαν συνδεθεί ή είχαν αμίαντο, φεύ ουν. Υ άρχουν όμως ακόμα 

σε χώρια δίκτυα με αμίαντο, μικρά σε  οσοστό. Όχι, δεν είναι στην μελέτη αυτή. Αυτή αφορά 

καθαρά τις στέ ες. 

 Όσον αφορά το  ρόστιμο, η Περιφέρεια έκανε ολόκληρο το έρ ο, η Περιφέρεια  αρέδωσε το 

έρ ο και ο Δήμος έ ρε ε να το λειτουρ ήσει. Όταν ξεκίνησε λοι όν η λειτουρ ία του, ο Δήμος έβαλε 

μία εταιρία να το λειτουρ ήσει και δεν λειτούρ ησε σχεδόν καθόλου. Τον  ρώτο μήνα δια ιστώθηκε 

ότι τα στοιχεία  ου έβ αιναν ήταν έξω α ό τα δεδομένα και έξω α ό τα όρια και σταμάτησε να 

λειτουρ εί. Α ό το 2012 μέχρι το 2022 δεν λειτουρ ούσε. 

 Γιατί το  ρόστιμο ε ιβλήθηκε στον Δήμο; Α λούστατα  ιατί ο Δήμος  ήρε ένα έρ ο του ΕΣΠΑ 

και δεν το λειτούρ ησε. Αυτοί ξέρετε τι εί αν; Ότι : «Λειτούρ ησε; Όχι. Εσείς φταίτε». Η Περιφέρεια 

το έφτιαξε, το  αρέδωσε, το έρ ο  αρελήφθη και όταν μ ήκε στην λειτουρ ία, δια ιστώθηκε ότι δεν 

μ ορεί να λειτουρ ήσει. 

 Άρ ησε η διαδικασία της «ε ανόδου». Δηλαδή, έ ρε ε να  ίνουν οι διαδικασίες  ολύ  ρή ορα, 

να δούμε τι φταίει και να δημο ρατηθεί ξανά. Δε ρίχνω ευθύνη σε κανέναν  ροη ούμενο,  ιατί είδα 

ότι οι διαδικασίες δεν είναι και τόσο εύκολες. Είχαν ξεκινήσει οι  ροη ούμενοι μία σειρά ερευνών 

κτλ και εμείς φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να δημο ρατήσουμε το έρ ο. 

 Αυτή την στι μή έχει ε κατασταθεί η εταιρία «ΤΕΔΡΑ», η ο οία εκτελεί το έρ ο και έστω και 

μετά α ό δέκα χρόνια, ξεκινάμε και  άμε στην α οκατάστασή του. 

 Δεν είναι ώρα τώρα να ψάχνουμε  ια ευθύνες. Όντως η Περιφέρεια το κατασκεύασε και 

μηχανικοί της Περιφέρειας το ε έβλε αν. Αν θέλετε να λέμε τα  ρά ματα με το όνομά τους, την 

 αραλαβή την κάνουν μηχανικοί. Ένας Αντιδήμαρχος μ ορεί να είναι και  ερι τεράς, χωρίς να έχω 

τί οτα με την ιδιότητα αυτή. Δεν μ ορεί να έχει ά οψη  ια το αν τα  ρά ματα είναι καλά. Μηχανικοί 

της Περιφέρειας λοι όν το  αρέλαβαν, δεν λειτούρ ησε και ο Δήμος,  ια τη μη λειτουρ ία, έφα ε το 

 ρόστιμο. 

 Όσο  ια τα φωτοβολταϊκά στις στέ ες  ου εί ατε, είναι μία καλή  ερί τωση. Α ’ ότι ξέρω, 

υ ήρχε ένα  ρόβλημα και με το δίκτυο. Θα σας τα  ει καλύτερα ο κύριος Σακελλαριάδης,  ου τα 

ξέρει καλύτερα α ό μένα αυτά,  ιατί έχει ασχοληθεί. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Εί α  ια το  ρόστιμο,  ιατί με φόβισε και με στενοχώρησε όταν εί ατε ότι 

αν ε ιβληθούν τα 5.000.000,00€, κλείνει ο Δήμος. 

 Δεύτερον, υ άρχει ένας κορεσμός με τα φωτοβολταϊκά, αλλά καλό είναι α ό τώρα να 

τρέξουμε και να ετοιμάσουμε τις μελέτες. Θα ανοίξει το δίκτυο σε δύο χρόνια, α ’ ότι ξέρουμε όλοι 

α ό τον ΑΔΜΗΕ. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Το ωραίο είναι ότι το  ρόστιμο 

α ό την Περιφέρεια το ¨φά αμε¨. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Δεν είναι μόνο δική μου α ορία, αλλά και συμ ολιτών  ου μας με ρωτάνε, 

μας ρωτάνε, σας ρωτάνε. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Νομίζω ότι έ ινε κατανοητό τι 

σας εί α. Δεν εμ λέκεται ο Δήμος στην κατασκευή. Η Περιφέρεια το  ήρε, οι μηχανικοί της 

Περιφέρειας το ε έβλε αν, έ ινε κανονικά το έρ ο και  αραδόθηκε στον Δήμο  ια να το 

λειτουρ ήσει. Ε ιχείρησε ο Δήμος να το λειτουρ ήσει και στον  ρώτο μήνα έδειξε ότι δεν 

λειτουρ εί. Το έρ ο όμως είχε  αραλειφθεί. 

 

Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης: Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στο  ρό ραμμα  ια την αντικατάσταση 

αμιαντοσκε ών μ αίνουν και άλλα κτίρια μεμονωμένα εντός του ιστού της  όλης. 
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Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Μ ορούμε να το δούμε και να 

μ ουν. Το  ρό ραμμα κανονικά είναι  ια τις αμιαντοσκε ές. Μιλάς  ια μεμονωμένα σ ίτια; 

Μ ορούμε να το δούμε και να  ίνει η κατα ραφή τους, ό ως ζήτησα  ροη ουμένως να  ίνει και 

κατα ραφή των σ ιτιών  ου είναι εντός ιστού και δεν έχει μ ει το φυσικό αέριο. Να τα δούμε και να 

τα ζητήσουμε,  ιατί δικαιούμαστε να τα ζητήσουμε. Να α αιτήσουμε να εφαρμοστούν αυτοί οι όροι 

του μνημονίου. Νομίζω ότι και εδώ μ ορεί να ζητηθεί το ίδιο. Για τα υ όλοι α στα δίκτυα  ου εί α 

ήμουν σαφής. Δεν τα συμ εριλαμβάνει. 

 

Ο κ. Ιωάννης Παπακυριαζής, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού: 

Εκ ροσω ώ τον Πολιτιστικό Σύλλο ο Αναβρυτού και είμαι κάτοικος της Με αλό ολης 60 χρόνια και 

έχω δικαίωμα να μιλήσω  ια την  όλη. 

 Δεν μας αναφέρατε, κύριε Δήμαρχε,  ια τα άλλα δύο με άλα έρ α,  ια το Ε ιχειρηματικό 

Πάρκο και  ια τις φυλακές. Τουλάχιστον να δημιουρ ηθεί καμία θέση ερ ασίας. Να δούμε τι θα 

 ίνει,  ιατί έχουμε  άρει την κατιούσα. 

 Ε ίσης, εί ατε ότι θα φτιάξετε κά οια  εζοδρόμια. Δεν ξέρω αν είναι μέσα και η Α ίου 

Κωνσταντίνου. Εί ατε κά οιες κεντρικές οδούς. Τα  εζοδρόμια στην Α ίου Κωνσταντίνου είναι 80 

 όντοι, 70  όντοι και σε μερικά σημεία είναι αδιάβατα. Υ άρχει μία ζαρντινιέρα εδώ και 20 – 30 

χρόνια και το σ ίτι είναι ε καταλελειμμένο. Δεν έχει  εράσει κανένας Δημοτικός Σύμβουλος α ό εκεί 

τόσα χρόνια; Κά οιος να  ει : «Αυτό το  ρά μα  ιατί είναι εκεί  έρα;». 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Όσον αφορά το Ε ιχειρηματικό 

Πάρκο, το με άλο  ρόβλημα της  όλης είναι ότι δεν υ άρχουν χώροι ό ου θα μ ορεί ένας 

ε ιχειρηματίας, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών κριτηρίων  ου του δίνει η  ολιτεία και των 

ε ιδοτήσεων, να ε ενδύσει. 

 Αυτή την στι μή υ άρχει η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» η ο οία α ε νωσμένα εδώ και ένα διάστημα 

ψάχνει να βρει 40 στρέμματα - με την ευκαιρία, αν έχετε κά οιοι να  ροτείνετε –  ια να κάνει ένα 

ερ οστάσιο κυκλικής οικονομίας, ό ου μου εί ε ότι θα α ασχολεί  ερί ου 60 άτομα και όλα 

Με αλο ολίτες,  ιατί θα δουλεύει σε τρεις βάρδιες. Τους έχω  άει σε ένα σωρό σημεία ό ου  ίστευα 

ότι θα υ άρχουν οικό εδα,  ιατί υ άρχουν  αράμετροι οι ο οίες α α ορεύουν. 

 Ακούστε τα, μή ως έχετε και κάτι στο μυαλό σας. Πρώτον, α α ορεύεται να  ίνεται διέλευση 

μέσα α ό χωριά. Θα  ρέ ει να είναι 500 μέτρα μακριά α ό τα όρια του οικισμού, 500 μέτρα μακριά 

α ό ο οιαδή οτε εκκλησία ή ξωκλήσι και 500 μέτρα μακριά α ό σταθμό τρένου  ου θεωρείται ότι 

είναι διατηρητέος. 

 Έτσι, μας α έτρεψε τα Παραδείσια,  ου ήταν μία καλή  εριοχή και δύο  εριοχές  ίσω α ό το 

Μ ιλάλη ε ειδή δεν  ληρούνταν όλες οι  αράμετροι και δεξιά και αριστερά. Στην  έφυρα,  ου ήταν 

το κυριότερο, β ήκε και εκεί άκυρο. Στη συνέχεια  ή αμε στον Τρι όταμο, αλλά υ άρχουν 

 ροβλήματα με ιδιοκτησίες. 

 Είναι  ρά ματι μία  ολύ σ ουδαία ε ένδυση αυτή την στι μή,  ιατί αυτοί θέλουν να 

ξεκινήσουν άμεσα. Να ξέρετε ότι στην κυκλική οικονομία είναι μία α ό τις  ροσκλήσεις ό ου δεν 

είναι και οι όμοροι Δήμοι. Είναι μόνο ο Δήμος της Με αλό ολης και οι  έντε  ληττόμενοι Δήμοι. Εκεί 

 αίρνουν τις ε ιδοτήσεις και θέλουν να το κάνουν εδώ. 

 Αν λοι όν υ άρχει κά ου χώρος 40 στρεμμάτων  ου μ ορεί να  ληροί αυτές τις 

 ροϋ οθέσεις, να τους το  ούμε. Έχω, έχω σχεδόν  αραδώσει  λέον. Δεν μ ορώ να βρω άλλον 

χώρο και αν δεν βρούμε, θα φύ ει. 

 Δεν είναι μόνο αυτοί. Έχουν έρθει  άρα  ολλοί ε ιχειρηματίες  ου θέλουν και υ άρχει 

 ρόβλημα με τον χώρο. Ένας,  ου είχε τα  λαστικά, ήθελε 150 στρέμματα. Άλλος θέλει 60 

στρέμματα, άλλος θέλει 70 στρέμματα. 

 Υ άρχει ο χώρος στο Ψαθί,  ου είχε ξεκινήσει μία διαδικασία ε ί του κυρίου Μ ούρα. Ο χώρος 

αυτός ε ανήλθε στην ΔΕΗ, βάσει της διαλυτικής αίρεσης  ου υ ήρχε,  ιατί αν δεν είχε  ίνει κάτι 

μέχρι το 2018, θα  ύριζε. Αυτή την στι μή είναι στην ΔΕΗ η  εριουσία και α ό το τέλος 

Φεβρουαρίου θα είναι στη Μετάβαση. Δεν είναι χώρος του Δήμου. Βέβαια, αυτός ο χώρος είναι ένας 

καλός χώρος  ου μ ορεί να χρησιμο οιηθεί  ια διάφορα, ό ως  ια  άρκο κυκλικής οικονομίας  ου 

έχουμε τώρα μία  ρόσκληση,  ια καλλιέρ ειες. 
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 Δε νομίζουμε ότι λύνει το θέμα του Ε ιχειρηματικού Πάρκου, με την έννοια ότι η 

χωρητικότητά του είναι τέτοια  ου δεν μ ορεί να φιλοξενήσει  ερισσότερο α ό μία ή δύο με άλες 

εταιρίες. 

 Βρήκαμε μέσω του κυρίου Μαρινό ουλου Νίκου, ο ο οίος είναι και στο Κτηματολό ιο, έναν 

χώρο 1.700 στρεμμάτων στον εθνικό δρόμο  ρος Σ άρτη. Έχει βέβαια την δυσκολία του, καθότι 

 ρέ ει να α οχαρακτηριστεί και έχει ξεκινήσει μία διαδικασία να τα α οδεσμεύσει. 

 Έχουμε κάνει ένα μνημόνιο συνερ ασίας με την ΕΤΒΑ,  ου εμείς θεωρούμε  ως είναι ό,τι 

καταλληλότερο στην διαχείριση των  άρκων,  ιατί μας έχει  ροτείνει να  ίνει και η ΑΝΕΠ, κάτι  ου 

είναι σημαντικό  ια τα  άρκα και αυτή την στι μή είμαστε σε διαδοχικές ε αφές με Υ ουρ ούς, με 

 αρά οντες και με τους ε ικεφαλής των Δασαρχείων όλης της Ελλάδος. 

 Στο νόμο  ου έ ινε  ριν λί ο καιρό  ια τα Ε ιχειρηματικά Πάρκα έχει  ίνει  αρέμβαση α ό τον 

Δήμο Με αλό ολης και την ΕΤΒΑ και έ ινε εν μέρει α οδεκτή  ια τις δασικές εκτάσεις, αλλά εκεί δεν 

είναι μόνο δασικές εκτάσεις. Είναι και δάση. Είμαστε λοι όν σε μία διαδικασία αναμονής και όχι μόνο 

αναμονής, αλλά έχουν  ίνει και  ροσ άθειες. 

 Ως  αράταξη, εί αμε και την άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, ό ου συζητήθηκε το θέμα, 

ότι είμαστε υ έρ και των δύο χώρων. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να  ίνει το  άρκο στο Λεύκτρο, 

θα είναι μισό ερ οστάσιο της ΔΕΗ τουλάχιστον. Θα είναι κάτι  ου θα μ ορέσει να αναστρέψει το 

αρνητικό κλίμα  ια τη Με αλό ολη,  ιατί εκεί θα μ ορούν να έρθουν και να ε ενδύσουν εταιρίες, 

κάνοντας χρήση των ευνοϊκών  ερι τώσεων. Δεν λέμε όμως όχι και σε οτιδή οτε άλλο. 

 Παρά την μικρότητα αυτού του χώρου, και αυτός ο χώρος έχει δυσκολίες,  ιατί και ο ένας 

χώρος και ο άλλος αυτή την στι μή, θεωρητικά, δεν μας ανήκουν. Και ο χώρος αυτός είναι στη 

Μετάβαση και  ρέ ει να ξεκινήσει η διαδικασία, αφότου έρθει στον Δήμο. 

 Είμαστε σε μία κατάσταση ό ου  εριμένουμε εξελίξεις και μία διάταξη α ό υψηλά ιστάμενους, 

το ο οίο έχω ζητήσει ε ανειλημμένα. Μάλιστα, τους έχω  ει  ολλές φορές ότι δεν μ ορεί η ΔΕΗ σε 

μία νύχτα να  ήρε 55.000 στρέμματα και δεν έδωσε λό ο και μου εί ε : «Τότε ήταν δικτατορία» 

κτλ. 

 Γίνεται κυρίως α ό την ΕΤΒΑ και α ό τους τεχνικούς και τους νομικούς συμβούλους, τους 

ο οίους  ληρώνει η ΕΤΒΑ. Εμείς δεν έχουμε  ληρώσει φρά κο  ι’ αυτή την διαδικασία. Έχουν 

δα ανηθεί χρήματα σε δικη ορικά  ραφεία και σε μελετητικά  ραφεία. Όλα είναι της ΕΤΒΑ,  ιατί 

έχουμε αναλάβει α ό κοινού. 

 Όσο  ια τις φυλακές, έχει  ίνει ένα μνημόνιο συνερ ασίας, είχε έρθει η Ε ιτρο ή 

Καταλληλότητας και είχαμε  άει σε ένα συ κεκριμένο χώρο, τον ο οίο έλε ξαν και είδαν ότι  ληροί 

τις  ροϋ οθέσεις. 

 Στην  ορεία,  ρόεκυψε κάτι ανά οδο. Ήταν ο νόμος του Σκρέκα  ου έ ινε τώρα  ια τα 

δασικά. Ό,τι  ριν το 1945 ήταν στις αεροφωτο ραφίες καλλιερ ούμενο και στη συνέχεια έ ινε 

δάσος, αν δεν δηλωθεί στο Κτηματολό ιο,  εριέρχεται στο κράτος. 

 Το Κτηματολό ιο έλη ε τώρα και ξέρω  ολύ καλά ότι στον χώρο  ου  ή αμε δεν  ή ε κανείς 

να δηλώσει,  ιατί οι νεαρότεροι κάτοχοι είναι στην δική μου ηλικία και  ιο  άνω και δεν ξέρουν ούτε 

 ού είναι τα χωράφια του  ατέρα τους. Α ό εκεί λοι όν δεν δήλωσε κανένας τί οτα. Είναι όλα 

αδήλωτα. 

 Ο νόμος του Σκρέκα λέει ότι σε αυτά τα κτήματα, με την ιδιότητα  ου σας  εριέ ραψα, το 

κράτος άρει τις α αιτήσεις του. Δεν έχει α αίτηση το κράτος και δίνει δικαίωμα στον καθένα να τα 

διεκδικήσει. 

 Πού είναι τώρα το θέμα; Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε χίλια τόσα στρέμματα α νώστου 

ιδιοκτήτη. Δεν τα έχει δηλώσει κανένας, δεν ανήκουν σε κανέναν και υ άρχει μία δυσκολία. 

 Ερευνάται το αν μ ορεί να  ίνει α αλλοτρίωση,  ιατί τα χρήματα  ι’ α αλλοτρίωση εδώ είναι 

500,00€ το στρέμμα και θα μ ορούσαμε να τα βρούμε α ό το ΕΑΠ, μόνο  ου δεν έχουμε ιδιοκτήτες 

και δεν  ρόκειται να έχουμε ιδιοκτήτες,  ιατί δηλώθηκαν κτήματα α ό δύο – τρεις ιδιοκτήτες και τα 

υ όλοι α είναι αδέσ οτα. Δηλαδή, δεν ξέρεις  ού να  ας. Αυτό δημιούρ ησε ένα  ρόβλημα. 

 Εμείς  η αίναμε μετά την Χαλκίδα,  ιατί η Χαλκίδα και τα Γιάννενα  ροη ούνται. Και εκεί 

βέβαια έχει σταματήσει η διαδικασία λό ω ανυ αρξίας χρημάτων και η μετάθεση του Κορυδαλλού 

στον Ασ ρό υρ ο δεν έχει συνεχίσει. Όμως, σε εμάς υ άρχει  λέον και το  ρόσθετο  ρόβλημα 

αυτού του νόμου,  ου μας δημιουρ εί αυτό  ου σας εί α τώρα. Θα δούμε  ώς και αν μ ορεί να 

 ίνει. 
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Ο κ. Ιωάννης Παπακυριαζής, εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναβρυτού: Μή ως 

μ ορούμε να διεκδικήσουμε κανένα Τμήμα του Πανε ιστημίου να έρθει εδώ; Κά οια Σχολή; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Η λο ική  ου υ άρχει  λέον 

στα  ανε ιστήμια δεν είναι της α οκέντρωσης. Δρα αντίθετα και είναι συ κεντρωτική. Κλείνουν 

Τμήματα α ό  αντού και τα μαζεύουν. Τα μικρά Τμήματα μειώνονται και  άνε κεντρικά. 

 Εδώ υ άρχει το  αλιό ξενοδοχείο του ¨Βούζα¨,  ου και αυτό έχει μ ει στο Πράσινο Ταμείο με 

200.000,00€ η μελέτη  ια να  ίνει φοιτητική εστία  ι’ αυτό  ου θα  ίνει στη σχολή στο Ελληνικό, 

ό ου θα  ίνει ανοιχτό  ανε ιστήμιο και θα έρχονται να δίνουν εξετάσεις και να  αρακολουθούν 

κά οια μαθήματα και έχει  ροταθεί να  ίνει το διοικητήριο στην ΔΕΗ, εκεί  ου  αλιά  ληρώναμε 

τους λο αριασμούς. Είναι σε συνερ ασία με τη Μετάβαση  ια να τους το  αραχωρήσει, ώστε να  ίνει 

διοικητήριο αυτής της σχολής και το ξενοδοχείο του ¨Βούζα¨ να το φτιάξουμε σε στυλ φοιτητικής 

εστίας. Σας εί α ότι ήδη η μελέτη έχει  ίνει, είναι 200.000,00€ και συντόμως θα ανατεθεί. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Να  ούμε  ρώτα τι είναι τεχνικό 

 ρό ραμμα. Το τεχνικό  ρό ραμμα α οτελεί μία  ρόβλεψη  ου  ίνεται α ό τον Δήμο και μάλιστα, 

α ό την αρμόδια Υ ηρεσία του Δήμου, την Τεχνική Υ ηρεσία, ώστε να καλυφθούν οι ανά κες του 

στις βασικές υ οδομές και ει δυνατόν, να  ίνει και κά οια εξέλιξη και εκσυ χρονισμός αυτών. 

 Ο Δήμος έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο οικισμών – 82 οικισμοί – εκατοντάδες χιλιόμετρα σε 

άσφαλτο και εκατοντάδες χιλιόμετρα σε χωμάτινο δρόμο. 

 Οι α ροτικοί δρόμοι  ου αιτήθηκαν οι Πρόεδροι να διανοιχτούν, όσον αφορά τη σύνταξη του 

τεχνικού  ρο ράμματος, ξε ερνούν τα 500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα είναι μία ευθεία α ό εδώ έως 

την Θεσσαλονίκη. 

 Καταλαβαίνετε ότι  ια να  ίνουν όλα αυτά, θα  ρέ ει να έχουμε κά οιους  όρους. Τα χρήματα 

 ου λαμβάνει ο Δήμος μας α ό ΚΑΠ και α ό ιδίους  όρους είναι 974.000,00€. Αν τα καταμερίσουμε 

σε 82 οικισμούς, είναι 11.878,00€ ανά οικισμό. Είναι ένα  ελοίο  οσό  ια να καλυφθούν όλες αυτές 

οι ανά κες. 

 Στόχος μας λοι όν είναι να αξιο οιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους  όρους  ου έχουμε, 

να αξιολο ήσουμε τα αίτημα των Προέδρων και τις ανά κες  ου υ άρχουν, ώστε να 

εξυ ηρετήσουμε τις βασικές υ οδομές. Ποιες είναι οι βασικές υ οδομές; Η ύδρευση, ο φωτισμός, οι 

καθαρισμοί δρόμων, η α ροτική οδο οιία, τα νεκροταφεία, η συντήρηση δημοτικών κτιρίων και 

κοινοτικών κτιρίων και κά οια έκτακτα  ροβλήματα  ου  ροκύ τουν α ό θεομηνίες. 

 Πώς θα  ροχωρήσουμε όμως  ερισσότερο; Έ ρε ε να βρούμε καινούριους  όρους. Καινούριοι 

 όροι βρίσκονται συνήθως α ό  ρο ράμματα τα ο οία  ροκηρύσσουν τα Υ ουρ εία, ό ως το ΕΣΠΑ 

και το Πράσινο Ταμείο. 

 Το φετινό τεχνικό μας  ρό ραμμα έχει καταρρίψει κάθε ρεκόρ σε υλο οιούμενα έρ α. Έχουμε 

φτάσει αυτή την στι μή τα 3.532.507,00€,  ου δεν έχουν ξανα ίνει  οτέ έρ α στον Δήμο 

Με αλό ολης σε αυτό το ύψος  ια έναν χρόνο. Το  ροη ούμενο ρεκόρ ήταν το  ροη ούμενο έτος 

με τον κύριο Καλο ερό ουλο. 

 Πέρα α ό αυτά  ου εί ε ο κύριος Δήμαρχος  ια τα  εζοδρόμια,  ου είναι 800.000,00€, είναι 

σε εξέλιξη ο δια ωνισμός των 510.000,00€ της α ροτικής οδο οιίας. Κύριε Α οστολό ουλε,  ου 

κάνατε και το ερώτημα, να σας  ω ότι  ίνεται τώρα το έρ ο,  ιατί τώρα ε κριθήκαμε. Είναι α ό το 

 ρό ραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Θα ακολουθήσει κι άλλο  ρό ραμμα α ροτικής οδο οιίας. Ο ότε, 

θα συνεχίσουμε  ια να ε εκτείνουμε το δίκτυο. 

 Η μελέτη  ια τις κερκίδες έδειξε ότι έχουν ε αρκή στατικότητα. Φυσικά, χρειάζεται κά οιες 

τρο ο οιήσεις. Πρέ ει να  ίνει μία με άλη μελέτη. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο  ια το  ή εδο και 

θέλουμε να το εντάξουμε σε κά οιο χρηματοδοτικό  ρό ραμμα. Έχουμε χτυ ήσει κά οιες  όρτες, 

 ροσ αθούμε να τις βρούμε και μάλλον θα  ίνει, το έχουν δεχτεί,  ια την μελέτη και μετά την 

κατασκευή. Είναι ένα ακριβό έρ ο. 

 Όσον αφορά το ανοιχτό  ή εδο, μέχρι να υλο οιηθεί όλη η μελέτη, θα  ίνει μία ανακαίνιση 

των α οδυτηρίων, των τουαλετών  ια τους αθλητές και μία συντήρηση της εξωτερικής τοιχο οιίας 

με σοβάτισμα και φυσικά, η εξωτερική τοιχο οιία. Είναι και τα μέτρα ασφαλείας,  ια να μ ορεί να 
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κλείνει η  όρτα,  ια να μ ορεί να λειτουρ εί με  ιο  ολύ ασφάλεια και  ια να μην  ίνονται 

δολιοφθορές τις ώρες  ου είναι κλειστό, στο μέτρο του δυνατού. 

 Θα φτιάξουμε τον βιολο ικό. Η ΚΕΔΡΑ μας έχει υ οσχεθεί ότι έως τον Ιούνιο θα λειτουρ εί. 

Για να συνεχίσει να λειτουρ εί σωστά, θα χρειαστούμε κά οια ε ι λέον  οσά, τα ο οία θα 

ενταχτούν στο καινούριο τεχνικό  ρό ραμμα,  ια τη συντήρησή του και  ια τη λειτουρ ία του. Δεν 

αφορά τώρα, αλλά θα  ρέ ει,  ια να μ ορέσει να λειτουρ ήσει σωστά, να  ίνει ο διαχωρισμός των 

ομβρίων υδάτων, ώστε να μην δέχεται  ολλά όμβρια ύδατα μέσα και να λειτουρ ούν οι δεξαμενές. 

 Προς αυτό, υ άρχει μία ώριμη μελέτη α ό την Τεχνική Υ ηρεσία και είναι ε ικυρωμένη, ύψους 

1.800.000,00€. Προσ αθούμε να την εντάξουμε σε κά οιο  ρό ραμμα και να την υλο οιήσουμε. 

 Για την ανά τυξη και τον τουρισμό έχουμε τα μονο άτια και  ροσ αθούμε να ωριμάσουμε 

μελέτες, ώστε να τις εντάξουμε σε κά οιο  ρό ραμμα. 

 Υ άρχουν χρηματοδοτικά  ρο ράμματα, αλλά  ροϋ οθέτουν ώριμες μελέτες. Σε αυτό το 

στάδιο,  ροσ αθήσαμε να ωριμάσουμε όσο το δυνατόν  ερισσότερες μελέτες  ια να μ ορούμε να 

ενταχτούμε. Ετοιμάζονται και ε ι λέον μελέτες οι ο οίες αρ ότερα θα υλο οιηθούν σε δράσεις. 

 Συ κεκριμένα, αυτή την στι μή  ίνονται οι μελέτες α ό το Πράσινο Ταμείο  ια το  ρώην 

ξενοδοχείο του κυρίου Βούζα και είναι 206.000,00€, η μελέτη αστικής βιωσιμότητας  ια τον Δήμο 

είναι 80.000,00€ και η μελέτη  ια την α ομάκρυνση των αμιαντοσκε ών είναι 200.000,00€. 

 Εδώ, θέλω να  ω ότι στην μελέτη θα  εριλαμβάνονται ο εντο ισμός στε ών και σε 

μεμονωμένες κατοικίες ξεχωριστά, εντός της  όλης βέβαια,  έρα α ό τους δύο οικισμούς της ΜΟΜΑ. 

 Η ηλεκτροκίνηση  ίνεται σε δια ωνιστική διαδικασία και τώρα είναι σε εξέλιξη η σύνταξη 

φακέλων  ια την υ οβολή μελέτης,  ια να ενταχτούμε στα  ρο ράμματα των Smart Cities,  ου 

είναι 300.000,00€ και του ΗΛΕΚΤΡΑ,  ου είναι 400.000,00€. Το ΗΛΕΚΤΡΑ είναι ένα κρίσιμο 

 ρό ραμμα, το ο οίο  εριλαμβάνει την ενερ ειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων. Γνωρίζουμε ότι 

το  υμνάσιο, το λύκειο και κά οια δημοτικά υστερούν σε αυτό το  ρά μα και  ρέ ει να  ίνουν. Το 

 υμνάσιο και το λύκειο δεν έχουν αλλάξει α ό τότε  ου  ή αινα ε ώ. 

 Τα νέα  ρο ράμματα  ια το 2023 είναι το σχέδιο δράσης  ια την ενέρ εια και το κλίμα, το 

ο οίο είναι 1.320.000,00€, στο ο οίο έχουμε ενταχτεί και  ρέ ει να υ οβάλλουμε τα τεχνικά δελτία 

έως το τέλος Φεβρουαρίου και το σχέδιο δράσης  ια την κυκλική οικονομία, το ο οίο είναι 

1.350.000,00€. Συνολικά λοι όν, αυτά τα δύο  ρο ράμματα είναι 2.670.000,00€. Έχουμε  ροτείνει 

κά οιες  ιλοτικές δράσεις, θα συντάξουμε τα τεχνικά δελτία και α ό εκεί και  έρα θα ξεκινήσει η 

υλο οίηση των  ρο ραμμάτων αυτών. 

 Όσον αφορά την ερώτηση  ου έκανε ο Νίκος  ια την α ροτική οδο οιία, σου εί α Νίκο ότι 

έχουμε 510.000,00€ α ό το  ρό ραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. Τώρα ενταχτήκαμε, τώρα έ ινε ο 

δια ωνισμός και ο ότε, ανα καστικά τώρα θα  ίνει το έρ ο. Δεν  ρολάβαμε τη σεζόν, αλλά θα είναι 

έτοιμη  ια του χρόνου. 

 Για τους σχολικούς δρόμους και τα φανάρια  ου εί ες, έχουμε ένα φιλόδοξο  ρό ραμμα να 

φτιάξουμε σχολικούς δρόμους οι ο οίοι να συνδέουν όλα τα σχολεία μεταξύ τους, να είναι 

ασφαλείς, με  οδήλατα, με φωτισμό. Θα ξεκινήσουμε α ό κά οια σημεία της  όλης και θα 

αρχίσουμε σι ά – σι ά να το ε εκτείνουμε. Συνε ώς, είναι και αυτό ένα κομμάτι το ο οίο θέλουμε 

να δούμε, σε συνδυασμό με την εφαρμο ή της κυκλοφοριακής μελέτης. 

 Η εφαρμο ή της κυκλοφοριακής μελέτης  ροϋ οθέτει τις μονοδρομήσεις στην  όλη και τα 

φανάρια σε τρία σημεία της  όλης, αλλά έ ρε ε να β άλουμε και τα σχέδια αστικής 

 ροσβασιμότητας  ου ετοιμάζονται τώρα και την μελέτη των κοινόχρηστων χώρων, ώστε να τεθούν 

όλα αυτά σε εφαρμο ή και να συμ ληρωθεί όλο το  αζλ  ια να ξεκινήσουν. 

 Όσον αφορά το  λάτος των  εζοδρομίων κύριε Πα ακυριαζή,  ου μας α ασχολεί, μόλις 

σήμερα έλαβα στο κινητό μου τη νέα διευκρινιστική  ια το  λάτος των  εζοδρομίων. 

 Ειδικά την Α ίου Κωνσταντίνου ήδη την εντάσσουμε σε  ρό ραμμα,  ιατί είναι η είσοδος της 

 όλης και είναι ένα σημείο το ο οίο συνδέει τρεις  λατείες. Συνδέει μία  αιδική χαρά, την εκκλησία, 

το Κέντρο Υ είας, το ανοιχτό και το κλειστό  ή εδο με το κέντρο της  όλης. 

 Όντως, το  ρόβλημα είναι με άλο και θέλουμε να κάνουμε μία  ενναία μελέτη ανά λασης 

όλης της οδού, α ό τον Ά ιο Κωνσταντίνο μέχρι και την  λατεία, να  ίνει δρόμος ή ιας 

κυκλοφορίας με  ολύ με άλα  εζοδρόμια, με  α κάκια και με σύ χρονο φωτισμό led. 

 Τώρα συμ ληρώνουμε τα τεχνικά δελτία  ια το ΕΑΠ και θα  εράσει α ό την Ε ιτρο ή 

Αξιολό ησης του ΕΑΠ τις ε όμενες μέρες. Ο ότε, θα ενταχτεί. 
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 Είναι η είσοδος, συνδέει τη Με αλό ολη με τη Μεσσηνία και με την Λακωνία και κά οιος  ου 

μ αίνει μέσα λέει : «Τι χάλι είναι τούτο;». Πρέ ει να αλλάξει. Δεν υ άρχουν  εζοδρόμια. Υ άρχει η 

χρηστική ανά κη, αλλά υ άρχει και η ανά κη  ια μία οικιστική αναβάθμιση και της  εριοχής και να 

α οκτήσει ο δρόμος μία βιωσιμότητα. Έχει εμ ορική κίνηση, αλλά  ρέ ει να α οκτήσει και μία 

αισθητική και τα facilities του δρόμου. 

 Για να ολοκληρώσω, θέλω να ευχαριστήσω τους υ αλλήλους της Τεχνικής Υ ηρεσίας και της 

Οικονομικής Υ ηρεσίας,  ιατί είναι ελάχιστοι και σε όμορους Δήμους οι υ άλληλοι είναι οκτώ και 

εννέα φορές  αρα άνω. Κάνουμε σύ κριση το τι  ίνεται στην τάδε  όλη, στην Τρί ολη ή στην 

Καλαμάτα. Έχουμε αναρωτηθεί όμως ότι είναι τέσσερις –  έντε υ άλληλοι στην Τεχνική Υ ηρεσία 

και ότι έχουμε έναν Δήμο τρεις – τέσσερις φορές με αλύτερο α ό τους όμορους Δήμους, 

αραιοκατοικημένο, με  ολλά  ροβλήματα, με  ολλές θεομηνίες και  ολλούς οικισμούς; 

 Οι υ άλληλοι αυτοί δουλεύουν α ό  υστα και αδιαμαρτύρητα. Ο ότε,  ρέ ει να τους 

ευχαριστήσουμε. Και μέσα στην  ερίοδο του κορωνοϊού συνέχισαν να δουλεύουν και  ροσ άθησαν 

να μας βοηθήσουν  ια να ενταχτούμε σε  ρο ράμματα. 

 Με το νέο  ρό ραμμα της κινητικότητας, θα  ροσλάβουμε τρεις νέους μηχανικούς και αυτό 

έ ινε ε ί των ημερών μας - δεν είχε  ίνει καμία κίνηση α ό  ροη ούμενες Δημοτικές Αρχές – 

 ροκειμένου να ενισχυθεί. Όμως και  άλι, άλλοι τρεις άνθρω οι λί οι θα είναι. 

  

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Θα ξεκινήσω ε ι ραμματικά α ό ένα θέμα το ο οίο έχω συζητήσει κατ’ ιδίαν 

ά ειρες φορές, το έχω  ει δημόσια και θα το  ω και ε ίσημα σήμερα στην κατα ραφή. Βλέ ω 

 ρά ματα τα ο οία θα μ ορούσαν να στραφούν σε ένα έρ ο το ο οίο θεωρώ ότι λεί ει και αυτό 

είναι ένα κλειστό κολυμβητήριο. Είναι θέμα υ είας, θέμα  ολιτισμού, θέμα αθλητισμού. Πού θα 

βρεθούν τα χρήματα είναι η μόνιμη ερώτηση. 

 Θα μ ορούσαν να ισοσκελιστούν α ό άλλα έρ α. Για  αράδει μα, με το φτωχό μου μυαλό θα 

 ω ότι χρήματα α ό το 5ο ΕΑΠ,  ου βλέ ω να είναι  ερί ου 1.000.000,00€ σε ασφαλτοστρώσεις ή 

σε ανα λάσεις κοινόχρηστων χώρων στον ΟΕΚ – το λέω με κίνδυνο να λοιδορηθώ και  ι’ αυτό – 

στη ζυ αριά ένα κλειστό  υμναστήριο και το να φτιάξουμε κοινόχρηστους χώρους, αν ήμουν 

Δήμαρχος, θα αναλάμβανα την ευθύνη και θα έλε α : «Συμ ολίτες, αυτό είναι  ιο σημαντικό». 

 Το λέω μαζεμένα και το ξαναλέω. Ένα κλειστό κολυμβητήριο είναι  ολιτισμός, είναι 

αθλητισμός, είναι υ εία, είναι ε ένδυση, είναι θέσεις ερ ασίας, είναι τα  άντα και δεν έχουμε 

θάλασσα κοντά. Μία  ισινούλα, μία  ούρνα υ ήρχε και ήταν σημείο αναφοράς  ια το καλοκαίρι. 

 Γι’ αυτό λέω ότι το 5ο ΕΑΠ θα μ ορούσε να  άει σε  ρά ματα τα ο οία  ρα ματικά να είναι 

ε οικοδομητικά και να μην είναι ασφαλτοστρώσεις. Οι ασφαλτοστρώσεις ας  ίνουν  ια μία φορά – 

χρόνια το έλε α στο ραδιόφωνο – ό ως  ίνονται στην Αρ ολίδα  ου δεν έχει ΕΑΠ, ό ως  ίνονται 

στην Λακωνία  ου δεν έχει ΕΑΠ. Πρέ ει να τελειώνει αυτό το  ρά μα με τα ΕΑΠ. Τελειώνουμε. 5ο 

ΕΠΑ και τέρμα. Τουλάχιστον ας φτιαχτεί ένα έρ ο α ό αυτό το ρημάδι το ΕΑΠ,  ιατί και η 

τηλεθέρμανση  ου φτιάχτηκε τελείωσε άδοξα, το ο οίο να έχει ρίζες, μέλλον και  ροσφορά. 

 Η εικονική  ρα ματικότητα με σύστημα τρισδιάστατης  ροβολής είναι ε ίσης α ό το 5ο ΕΑΠ 

και συμφωνώ με το έρ ο. Για  ού είναι αυτό; Διότι βλέ ω μία  ρόβλεψη 300.000,00€. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Είναι  ια τον εξο λισμό και την 

δημιουρ ία ταινίας  ια το αρχαίο θέατρο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Ο χώρος; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Είχαμε  ροσε  ίσει την καντίνα της 

ΔΕΗ. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Έχει ευδοκιμήσει κάτι σε σχέση με τον χώρο; 
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Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Όχι. Οι χώροι  ου μάλλον θεωρούνται 

ε ικρατέστεροι αυτή την στι μή είναι δύο. Έχουμε ζητήσει α ό το Υ ουρ είο Γεωρ ίας, με αίτημά 

μας ε ισήμως, να  άρουμε το  ραφείο στο ο οίο στε άζονταν οι  εω όνοι και  εριμένουμε την 

α άντηση α ό τον κύριο Γεωρ αντά. Είχαμε  άει με τον κύριο Δήμαρχο  ια να ζητήσουμε και τις 

άλλες εκτάσεις. Ε ίσης, είναι ο χώρος του Κέντρου Νεότητας,  ου δρομολο είται  λέον. Θα β ουν 

τα τεύχη δημο ράτησης  ια την κατασκευή του. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Στην  ερί τωση  ου δεν ευδοκιμήσει ο χώρος, τα χρήματα αυτά θα 

 ροχωρήσουν στο να α οραστεί ένας εξο λισμός; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Υ άρχει ο εξο λισμός και η δημιουρ ία 

ταινίας. Ο εξο λισμός, ό ως καταλαβαίνεις, είναι μετακινούμενος και η ταινία α οτελεί  νευματική 

ιδιοκτησία του Δήμου και θα μ ορούμε να χρησιμο οιήσουμε σε άλλους χώρους. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Άρα, αυτό το τρακοσάρι  ια το συ κεκριμένο αντικείμενο θα  ροχωρήσει 

ανεξάρτητα α ό το αν θα υ άρξει χώρος να φιλοξενήσει… 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Ναι,  ρέ ει να  ροχωρήσει  ια να 

υ άρξει και εξωστρέφεια στον Δήμο. 

 Αυτό είναι ένα κομμάτι  ια το ο οίο έχουμε κάνει  ρο ραμματική σύμβαση με το Ίδρυμα 

Μείζονος Ελληνισμού και μας έχει  ροτείνει, όταν βρούμε τον χώρο, να δημιουρ ηθεί στη 

Με αλό ολη ένα  αράρτημά του. 

 Συνε ώς, είναι σημαντικό να  ίνει στη Με αλό ολη η ταινία. Εφόσον είσαι και εκ αιδευτικός, 

ξέρεις ότι οι σχολικές εκδρομές έχουν  λέον εκ αιδευτικό χαρακτήρα. Άρα, θα έχουμε σχολικό 

τουρισμό και θα αλλάζουμε τις ταινίες με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού,  ια να μ ορούν να 

 αίζονται α ό σχολεία. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Πού θα φιλοξενηθούν όλοι αυτοί; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Σου εί α. Η  ρόθεση της ΔΕΗ 

 ροφανώς είναι να κάνει Real Estate στον οικισμό της,  ιατί μας ζήτησε να της την φτιάξουμε και 

 ια  έντε χρόνια ενοικιαστήριο. Άντε τα  έντε χρόνια να τα κάνουμε δέκα χρόνια. Όχι. Δεν θα 

δώσουμε 500.000,00 – 600.000,00€  ια να φτιάξουμε την καντίνα. 

 Άρα, θα  ρέ ει ο χώρος να είναι δικός μας. Ο χώρος λοι όν  ου θα  ρέ ει να είναι δικός μας 

είναι το κομμάτι των  εω όνων, εκεί  ου ήταν το Γραφείο Γεωρ ικής Ανά τυξης, εφόσον μας το 

 αραχωρήσει το Υ ουρ είο Γεωρ ίας, ή ο  λέον δικός μας χώρος  ου θα είναι το Κέντρο Νεότητας 

στο σιδηροδρομικό σταθμό. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Άρα, το θέμα του χώρου φαίνεται να λύνεται. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Φαίνεται να λύνεται. Δρομολο είται 

ήδη η δημο ράτηση του έρ ου. 
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Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Συμφωνώ α όλυτα με το έρ ο. Α λά ρώτησα το  ού  ια να έχουμε μία 

ενημέρωση. 

 Στη σελίδα 6 α ό 14 υ άρχουν  έντε έρ α  ου αφορούν βελτιώσεις οδικού δικτύου και τα 

 έντε α ό τα ε τά χρηματοδοτούνται α ό το ειδικό αντα οδοτικό τέλος, αυτό  ου αναφέρατε  ριν. 

Η ΔΕΗ τι έχει κάνει τώρα εδώ; Με έναν  ρόχειρο υ ολο ισμό  ου έκανα, δίνει  ύρω στα 

3.500.000,00€  ια τα συ κεκριμένα έξι  ου σας εί α. Γιάννης κερνάει, Γιάννης  ίνει και ευλο εί τα 

 ένια του. Δηλαδή, δίνει τα χρήματα και ουσιαστικά φτιάχνει τους δρόμους τους ο οίους θα έ ρε ε 

να φτιάξει η Μετάβαση, η ΔΕΗ, ο κύριος Σκρέκας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσί ρας και 

ό οιος άλλος είναι. Το να μας δίνουν αυτό το ειδικό αντα οδοτικό τέλος και ταυτόχρονα να το 

ξαναβάζουν  ια να φτιάξουν τους δρόμους  ια να εξυ ηρετήσουν τα ορυχεία, το θεωρώ και 

εμ αι μό εκτός των άλλων. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αυτό είναι τελειωμένο. 

Μ αίνει  ια τυ ικούς λό ους. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Μ αίνει  λέον  ια τυ ικούς και  ια 

οικονομικούς λό ους. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Με συ χωρείς, Δήμαρχε. Εδώ είμαστε  ια να συζητάμε,  ια να διαφωνούμε 

και  ια να  ροτείνουμε. Ε ώ λέω ότι αυτό είναι α αράδεκτο. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Αυτό το έχει  ια τυ ικούς 

λό ους. Το τέλος έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Ο Δήμος έχει χάσει όλα τα δικαστήρια και 

σταματήσαμε να το ε ιβάλλουμε. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Τότε εδώ μέσα αυτά τα 3.500.000,00€ τι ρόλο  αίζουν; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Είναι  ια τυ ικούς λό ους και 

μ αίνουν όλα τα χρόνια. 

 Παλιά τι κάναμε; Ε ιβάλλαμε στην ΔΕΗ ένα τέλος και η ΔΕΗ έλε ε ότι : «Ε ώ δεν το 

 ληρώνω,  ιατί οι λό οι αυτοί δεν είναι τέτοιοι  ου να μ ορώ να το  ληρώσω». Εμείς κάναμε 

 ροσφυ ή, η ΔΕΗ  λήρωνε το 40% και  ή αινε στα δικαστήρια και χάσαμε όλα τα δικαστήρια. Α ό 

την στι μή λοι όν  ου χάσαμε τα δικαστήρια, σταματήσαμε να ε ιβάλλουμε το τέλος. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Πέρυσι υ ήρχε; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Και  έρυσι και  ρό ερσι και 

αντι ρό ερσι. Όλα τα χρόνια. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δηλαδή, είναι  ια να ισοσκελίζεται η κατάσταση; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Ναι. Δεν έχει καμία αξία. Ό ου 

βλέ εις τέλος, είναι σαν να μην υ άρχει. Ο Δήμος κράτα ε το 40%,  ροσέφευ ε η ΔΕΗ και κέρδιζε 

τα δικαστήρια και είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι έχουμε έξι εκατομμύρια ευρώ α όθεμα 
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στον Δήμο. Θυμάστε και μία κόντρα  έρσι. Ποιο α όθεμα; Που τα  αίρνει α ό το ειδικό τέλος και 

σου χρωστάμε; 

 Τώρα λοι όν ξεκίνησε ο κύριος Σιέμ ος την διαδικασία… 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Το άκουσα. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Ξέρετε τι εί ε; Ότι: 

«Ανα νωρίζω το 1.500.000,00€, μόνο  ου δεν θα σας το δώσω. Το συμψηφίζουμε με το ειδικό 

τέλος» και α ό τα  έντε μας έβ αλε το ενάμισι. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Ουσιαστικά λοι όν, αυτά τα  οσά μ αίνουν εδώ και ό,τι  ροκύ τει να 

εισ ράξει ο Δήμος το ισοσκελίζει η ΔΕΗ α ό το ειδικό τέλος. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Ακριβώς. Τα  οσά αυτά μας 

ανήκουν, αλλά δεν μας ανήκουν. Δεν μ ορούμε να τα χρησιμο οιήσουμε. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Άρα, ουσιαστικά αυτά τα  οσά χρησιμο οιούνται  ια να αφαιμάζεται ό,τι 

 ιθανόν μ αίνει στον Δήμο. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Ναι, ακριβώς. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Θα ξανα ώ ότι είναι εμ αι μός. 

 Ας  άμε στα υ όλοι α,  ιατί τζίφος μέχρι τώρα. Έχω  έσει σε ύφαλο. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Το ειδικό τέλος άστο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Για  εζοδρόμια στην Δημοτική Κοινότητα Με αλό ολης βλέ ω τριακόσια, 

οκτακόσια και εί ατε  ριν  ια την οδό Α ίου Κωνσταντίνου. Υ άρχει  ρόβλεψη  ι’ αυτή την έρημη 

 αλιά Εθνική Οδό  ρος Μακρύσι; Έχουν χαθεί και άνθρω οι εκεί,  αιδιά και υ άρχει κίνδυνος να 

ξανασυμβεί ατύχημα ανά  άσα στι μή. Γι’ αυτόν τον δρόμο υ άρχει  ρόβλεψη  ια  εζοδρόμια; 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Να κάνουμε μία διακο ή. Ο Σεβασμιότατος  ρέ ει 

να α οχωρήσει,  ιατί έχει μία υ οχρέωση. Τον ευχαριστούμε και  άλι. 

 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος: Να μου 

ε ιτρέψετε να α οχωρήσω,  ιατί έχω ένα ραντεβού στις οκτώ η ώρα. Ευχαριστώ  ολύ  ου με 

κάνατε κοινωνό αυτής της διαβούλευσης. Πήρα κι ε ώ μία εικόνα των  ροβλημάτων  ου υ άρχουν 

στον τό ο και εύχομαι να ε ιλυθούν με σύμ νοια και συνεννόηση. Χαίρομαι  ου έχετε διάφορα 

 ρο ράμματα  ια την ανά τυξη του τό ου. Αυτό με χαρο οιεί ιδιαιτέρως. Να είστε καλά, καλή 

συνέχεια και σας ευχαριστώ  άρα  ολύ. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Εμείς ευχαριστούμε. 
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Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Είχαμε μείνει στο ερώτημα αν υ άρχει  ρόβλεψη  ια  εζοδρόμια στον δρόμο 

 ια το Μακρύσι. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Υ άρχουν 100.000,00€  ου 

 ρέ ει να είναι ε  ε ραμμένα μέσα  ια την είσοδο της  όλης. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Ναι, τα είδα. «Περιφερειακής οδού». 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Ναι. Ε ειδή θεωρούμε ότι 

 ρέ ει να  ίνει ε ικαιρο οίηση αυτής της μελέτης, αυτά είναι  ια κατασκευή στην  εριφερειακή. 

Πεζοδρόμια υ άρχουν στο δεξί μέρος ό ως ανεβαίνουμε και στο αριστερό, ε ειδή έχει  ίνει μία 

ε ι εδο οίηση και υ άρχει ένας κίνδυνος, μάλλον κι κλιδώματα χρειάζονται. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Και ένα  εζοδρόμιο να υ ήρχε έστω α ό την μία  λευρά… 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Υ άρχει  εζοδρόμιο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Το ο οίο φτάνει μέχρι ένα σημείο. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Στο δεξί μέρος νομίζω ότι το 

 εζοδρόμιο  άει  ολύ ψηλά ό ως ανεβαίνουμε. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Μέχρι ψηλά ναι, αλλά όχι μέχρι τέλους. Έχουμε ένα κενό. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Μέχρι του Βλασσό ιαννη  άει. 

Α ό δεξιά υ άρχει  εζοδρόμιο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Α ό δεξιά μας καλύ τει. Α ό το ολότελα, καλή είναι και η Πανα ιώταινα. 

Άρα, δεν υ άρχει κάτι  ια το υ όλοι ο  ια το Μακρύσι. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Όχι. 

 

Ο κ. Αγγελόπουλος Θεόδωρος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων * Κηδεμόνων 2ου 

Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης: Ε ειδή  ρέ ει να φύ ω, να  ροσθέσω κάτι  ια τα 

 εζοδρόμια. Υ ά ονται στα ε εί οντα τα  εζοδρόμια όσον αφορά τα δύο δημοτικά σχολεία. Μιλάω 

 ια το 4ο και το 3ο Δημοτικό,  εριμετρικά των σχολείων. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα: Στην λεωφόρο 212, στην αριστερά  λευρά ό ως ανεβαίνουμε, έ ινε μία 

διαμόρφωση  εζοδρομίων. Δεν μ ορώ να καταλάβω και αρκετοί συμ ολίτες με ρωτάνε,  ιατί οι 

 ινακίδες μ ήκαν άτσαλα και χαμηλά. Ο  οδηλάτης κάνει ένα σλάλομ και ο  εζός κάνει α ό εδώ και 
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α ό εκεί  ια να μην κο ανήσει. Ο Δήμος το έκανε αυτό ή η Περιφέρεια και  ιατί; Δεν μ ορούσαν να 

βρουν άλλον τρό ο να στερεώσουμε τις  ινακίδες; Πρέ ει να είναι εμ όδιο στον  εζό και στον 

 οδηλάτη; 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Συν ότι αν δεν τις δεις, καρφώθηκες  άνω. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Έτσι μ ράβο. Άρα, δεν είναι μόνο να φτιάχνουμε. Είναι να φτιάχνουμε και 

σωστά. Αυτό λοι όν  οιος το έκανε; Η Περιφέρεια ή ο Δήμος; Ποιος ήταν ο μελετητής; Ποιος ήταν ο 

 αραλαβών του έρ ου; Πρέ ει να φτιάχνουμε έρ α σωστά. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Να  ροσθέσω σε αυτό ότι αν ο μη  ένοιτο χτυ ήσει κά οιος σε αυτή την 

 ινακίδα, θα  ληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του αυτός  ου έκανε την  αραλαβή του έρ ου,  ου 

νομίζω ότι είναι ο Δήμος, κατ’ αντιστοιχία με τον βιολο ικό. Δεν είχα σκο ό να βάλω ως θέμα τις 

 ινακίδες, αλλά αφού το έβαλες, βάλτο ολόκληρο τουλάχιστον. Κύριε Δήμαρχε ανοί ουμε θέματα 

τώρα, αλλά τι να κάνουμε; Αν κά οιος καρφωθεί στις  ινακίδες, εσύ θα  ας κατη ορούμενος. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Είναι καλές οι  αρατηρήσεις και αυτό 

το νόημα έχει η διαβούλευση. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δεν υ άρχει κακο ροαίρεση ούτε α ό μένα, ούτε α ό τον Δημήτρη. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Εννοείται. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δείτε τις  ινακίδες,  ιατί είναι ένα σοβαρό θέμα και αν ο μη  ένοιτο συμβεί 

κάτι, όντως θα υ άρξει εμ λοκή. 

 Πάμε τώρα στη σελίδα 7 α ό 14, ό ου είναι μισό εκατομμύριο ευρώ α ό το 5ο ΕΑΠ  ια μία 

μελέτη του βορειοανατολικού τμήματος της  εριμετρικής οδού, οικοδομικό τετρά ωνο 307 έως το 

232; Τι είναι αυτή η μελέτη; Τι αφορά μισό εκατομμύριο ευρώ; 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Γεωρ ία,  ια να μιλήσουν και οι υ όλοι οι, θα σε 

 αρακαλέσω να ολοκληρώσουμε. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Μα δεν μιλάω. Κάνω δύο ερωτήσεις. Νομίζω ότι  ια όλους μας είναι 

α οσαφηνιστικές. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Ναι, αλλά θέλουν να μιλήσουν κι άλλοι. Όλοι έχουν 

σηκώσει το χέρι. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Είναι ερωτήσεις ε ί των έρ ων. 
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Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Είναι καλή ερώτηση. Αφορά μελέτη 

 ια την κατασκευή  εριφερειακής οδού,  ου θα ξεκινάει α ό τον υ οσταθμό  ια να β ει στον 

 ηροκομείο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Άλλος δρόμος; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Περιφερειακός είναι. Γεωρ ία, τα 

βαριά οχήματα α α ορεύεται να  ερνάνε μέσα α ό την  όλη. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Δεν θα μ ω σε λε τομέρειες Αντιδήμαρχε, αν υ άρχει  ρόβλεψη, αν 

υ άρχουν ε κρίσεις, αν υ άρχουν χωροταξικά. Πάντως, αυτό το  ρά μα αφορά αυτόν τον δρόμο, 

τον ο οίο ε ώ δεν ήξερα. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Δεν έχει ανατεθεί η μελέτη. Έχουμε 

βολιδοσκο ήσει κά οιους  ου μ ορούν να την κάνουν. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δηλαδή,  ια να εξυ ηρετήσει φορτη ά και με άλα οχήματα,  εριμετρικά α ό 

 άνω. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Ναι. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Για να μην μακρη ορώ και μου  είτε να ολοκληρώσω, στη σελίδα 11 α ό 14 

υ άρχει  οσό 1.600.000,00€  ι’ αναβάθμιση λειτουρ ίας ΕΕΛ Με αλό ολης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Είναι ο βιολο ικός. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: 1.600.000,00€ και 

200.000,00€ α ό το ΕΑΠ. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Για το κλειστό κολυμβητήριο, Δήμαρχε, ε ιμένω. 

 Καλύφθηκα  λήρως,  αρότι δύο  ρά ματα δεν τα  νώριζα. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Γεωρ ία, όσον αφορά το 

κολυμβητήριο, όλοι το θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε κατά  όσο θα είναι βιώσιμο. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Το βλέ ουμε και σε  ροεκλο ικά  ρο ράμματα συνυ οψήφιών σας ως 

κορυφαίο έρ ο. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Ας το φτιάξουν αυτοί. Τι να κάνουμε 

εμείς; Δεν ξέρουμε αν θα είναι βιώσιμο. 
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Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Θα είναι βιώσιμο. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Πώς θα είναι βιώσιμο; 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Ακόμα και αν δεν είναι βιώσιμο και χρειάζεται μία… 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Θέλει με άλη ενέρ εια. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Ακόμα και αν μείνουμε δύο χιλιάδες  έροι σε αυτή την  όλη,  ια να μην 

 άθουμε οστεο όρωση και να  εθάνουμε αξιο ρε ώς. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Πάντως και η Τρί ολη 

ζορίστηκε να το κάνει βιώσιμο,  ου είναι μία  όλη εξα λάσια α ό τη Με αλό ολη. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Το 20% των ε ισκε τών του κολυμβητηρίου στην Τρί ολη Δήμαρχε είναι α ό 

τη Με αλό ολη, ό ως  νωρίζεις  ολύ καλά. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Ξέρω  άντως ότι το 

κοστολό ιο δεν είναι με άλο. Έχω μιλήσει με τον κύριο Καμ όσο και μάλιστα, μου εί ε να μας δώσει 

και την μελέτη. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Δεν είναι. Και το λειτουρ ικό, α ό ένα κολυμβητήριο 1.500 τετρα ωνικών, 

δεν είναι. Εδώ νοικοκυρέψατε έναν Δήμο με χρέη δέκα χρόνων. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αντίστοιχος Δήμος με την 

δυναμική της Με αλό ολης δεν έχει κολυμβητήριο. Είμαστε μικρή  όλη. Το είχαμε σκεφτεί  ια τον 

χώρο  ου υ άρχει στην ΔΕΗ. Το είχαμε κοιτάξει. Δε σημαίνει ότι το είχαμε  ροχωρήσει. Υ άρχει ένα 

θέμα ως  ρος τη βιωσιμότητά του. Δηλαδή, είναι  ολύ  ιθανό η Με αλό ολη να μην ε αρκεί να το 

συντηρήσει. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:   Η Με αλό ολη όχι. Δήμαρχε,  ια να μην μακρη ορούμε, μόνο οι ε ισκέψεις, 

οι α ώνες και οτιδή οτε άλλο, είναι μία εξαιρετική δημοτική ε ιχείρηση, εκτός του ότι είναι ένα 

 οιοτικό έρ ο α ’ όλες τις α όψεις. Για μένα είναι ένα όνειρο ζωής εδώ και δέκα χρόνια και νομίζω 

και  ια  ολλούς άλλους. 

 

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυτέκνων: Θέλω να ρωτήσω  ια το 

Παλαιοντολο ικό Μουσείο. Είναι ένα έρ ο  ου δεν το έχουμε σκεφτεί  οτέ. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Φέτος έ ινε. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Γίνεται. Δεν έχει  ίνει. 
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Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυτέκνων: Έχει εκθέματα μέσα; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Όχι. Είναι  ια ί ακόμα. Είναι σε ένα 

σημείο το ο οίο είναι λί ο δύσκολο. 

 

Η κα Τσίρμπα Αικατερίνη, εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυτέκνων: Στη Στυμφαλία είχαν ένα 

έλος. Στην ουσία είχαν ένα  ρόβλημα και αυτό το  ρόβλημα το έκαναν μουσείο, με με άλη 

ε ισκεψιμότητα, μοντέρνο και έχει  άρα  ολλά έσοδα ο Δήμος. 

 Δεν ξέρω αν μ ορούμε να το συνδυάσουμε με την εικονική  ρα ματικότητα  ου εί ατε, με τα 

εκθέματα  ου υ άρχουν στην Αθήνα α ό το Παλαιοντολο ικό Μουσείο. Βλέ ω ότι το έχετε και στην 

 αρά ραφο 6 και στην  αρά ραφο 8. Αν  ίνει, θα μ ορούσε να έχει κά οια έσοδα ο Δήμος; Τι 

σκο ό εξυ ηρετεί; Υ άρχουν μόνο οι τοίχοι α ’ έξω. Είναι λειτουρ ικό; Πρόκειται να  ίνει  οτέ κάτι; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Παλαιοντολο ικό Μουσείο δεν 

υφίσταται. Κατασκευάζεται εδώ και  ολλά χρόνια. Υ άρχουν  ροβλήματα. Είχε δοθεί μία με άλη 

έκ τωση, β ήκαν  ρόσθετες αναθέσεις στον κατασκευαστή και τελευταία μία  ου α αιτούσε  ια να 

 ροχωρήσει. 

Καταρχάς,  ρέ ει να τελειώσει η κατασκευή του. Έχουν  ίνει δύο συμ ληρωματικές μελέτες  ια το 

κατασκευαστικό έρ ο και  αράλληλα, έχει ανατεθεί στον καθη ητή μία μελέτη  ια τον εσωτερικό 

χώρο  ια να δει  ώς θα  ίνει η το οθέτηση. 

 Πιστεύουμε ότι το κατασκευαστικό θα λυθεί μέσα στον χρόνο  ου έρχεται. Τουλάχιστον αυτό 

μας διαβεβαιώνει ο κατασκευαστής. 

 Αν τελειώσει και  ίνει η μελέτη και το οθετηθούν τα εκθέματα, φυσικά αναμένουμε ότι ο 

Δήμος μ ορεί να έχει κά οια έσοδα α ό αυτό, μία ε ισκεψιμότητα α ό σχολεία και είναι βέβαιο ότι 

θα  ίνει. Είναι βέβαιο ότι θα έχει αυτή την ε ισκεψιμότητα. 

Αυτό είναι ένα έρ ο  ου υ άρχει ε τά – οκτώ χρόνια. Πότε ξεκίνησε Γιώρ ο; Τέλος  άντων, είναι σε 

μία διαδικασία εξέλιξης. Θα δούμε. 

 

Η κα Βλάχου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Ορεστείου: Σχετικά με το Παλαιοντολο ικό 

Μουσείο, α ’ ότι είχα ε ισκεφτεί, η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η διαμόρφωση του εξωτερικού 

χώρου είναι. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Είναι και κά οια κομμάτια μέσα. 

 

Η κα Βλάχου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Ορεστείου: Ε ίσης, ήθελα να ρωτήσω 

σχετικά με το α οχετευτικό δίκτυο,  ου λέτε ότι θα  ίνει διαχωρισμός των ομβρίων. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Υ ό σκέψη το εί ε. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Όχι, δεν είναι υ ό σκέψη. Είναι 

στόχος να  ίνει διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων. Υ άρχει μία μελέτη  ου έχει κάνει η Υ ηρεσία. 

 

Η κα Βλάχου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Ορεστείου:  Διότι έχουμε  ρόβλημα και στην 

Δημητρακο ούλου. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Ναι. 
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Η κα Βλάχου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Ορεστείου::  Ήθελα να  ω και  ια το 

Ορέστειο, ό ου η ύδρευση είναι αμίαντος ακόμα. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Και σε άλλα μέρη. Το εί α 

στην αρχή. Τα  ροβλήματα της  όλης εντο ίζονταν στη ΜΟΜΑ 1 και ΜΟΜΑ 2. Αντικαταστάθηκε 

αυτό το δίκτυο και τώρα το τελευταίο του κομμάτι, με μία ανάθεση στον ερ ολάβο,  ια να συνδέσει 

και κά οια σ ίτια  ου είχαν μείνει τελείως έξω και  αράλληλα να β άλει όλο τον αμίαντο α ό τη 

ΜΟΜΑ 1 και ΜΟΜΑ 2. Νομίζω ότι τελειώνει. 

 

Ο κ. Μάντης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεγαλόπολης: Δύο 

ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η μία ήταν  ια τον αμίαντο,  ου θεωρώ ότι είναι ανά κη. Θα  ρέ ει να 

αλλάξει ο ωσδή οτε ο αμίαντος στην ύδρευση. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε κάτι να κάνουμε σε 

σχέση με τον αμίαντο της ύδρευσης; 

 Ε ίσης, είδα ένα κονδύλι 1.400.000,00€  ια τα  αλιά σφα εία. Δηλαδή, τι κάνουμε; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Το 1.400.000,00€ αφορά την 

ανακατασκευή του κτιρίου των  αλιών σφα είων, ώστε να μεταφερθεί το αμαξοστάσιο του Δήμου 

σε εκείνο το κομμάτι, διότι  ροϋ οθέτει κόμβο και τέτοια  ρά ματα σε κά οια σημεία εκεί  ου είναι. 

Τα σφα εία δεν μ ορούν να  άρουν αδειοδότηση,  ιατί είναι μέσα στην  όλη. Δεν τηρούν 

 εριβαλλοντολο ικούς όρους. Α λά ο χώρος, ε ειδή α οτελεί  εριουσία του Δήμου, να μη μείνει 

ανεκμετάλλευτος. Να ανακατασκευαστεί και να ανακαινιστεί το κτίριο, να δημιουρ ηθεί μία καλή 

α οθήκη με λο ισμικό σύστημα – την Πέμ τη β αίνει - και να  ροστατεύονται τα αυτοκίνητα. 

Πρέ ει να εντο ιστούν αυτά  ρώτα  ια να τα δούμε. Κανένας Πρόεδρος δεν μας είχε κάνει αίτημα 

 ι’ αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων. Μόνο το Ορέστειο. 

Οι σκε ές είναι χειρότερες,  ιατί αιωρούνται α ό τις σκε ές. Λένε ότι στο νερό δεν υ άρχει 

ε ικινδυνότητα. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Όσον αφορά το Αρχαιολο ικό 

Μουσείο  ου είναι να  ίνει στην θέση Παλιό Γηροκομείο,  ια μία δεκαετία  ερί ου είχε σταματήσει η 

διαδικασία,  ιατί δεν μ ορούσαν να λυθούν τα ιδιοκτησιακά. Υ ήρχε θέμα με ένα συμβόλαιο και μία 

δωρεά  ου είχε  ίνει  ρος τον Δήμο,  ου φαινόταν ότι δεν μ ορεί να λυθεί. Αυτό το λύσαμε. 

 Πρόσφατα,  ριν α ό 15 – 20 μέρες, το Υ ουρ είο Πολιτισμού α οδέχτηκε μία α όφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, την ο οία είχαμε  άρει  ριν ενάμισι χρόνο, αφού λύσαμε το ιδιοκτησιακό, 

να τους δώσουμε τον χώρο με δύο  εριοριστικές  αραμέτρους. Η μία έλε ε ότι το δίνουμε  ια 99 

χρόνια και η άλλη έλε ε ότι αν μέσα σε  έντε χρόνια δεν  ίνει τί οτα, υ άρχει η ρήτρα να 

ε ιστρέψει. 

 Αρχικά, α ό το Υ ουρ είο Πολιτισμού μας εί αν ότι δεν δέχονται αυτούς τους  εριοριστικούς 

όρους - θα το θυμάστε τότε  ου είχε έρθει και ο κύριος Κίσσας – και ότι  ρέ ει να τους το δώσουμε 

χωρίς κανέναν όρο. Η Α οκεντρωμένη είχε  ει ότι αν το δώσουμε χωρίς κανέναν όρο, δεν το 

α οδέχεται και είχαμε βρεθεί σε αδιέξοδο. 

 Πριν έναν μήνα, λύθηκε το θέμα. Το Υ ουρ είο Πολιτισμού α οδέχτηκε, βάζοντάς μας τον 

 εριορισμό να φτιάξουμε έναν δρόμο  ου υ άρχει μ ροστά, κάτι το ο οίο εξετάζουμε και το ο οίο 

 ίνεται. 

 Παράλληλα, υ άρχει και ένας, τουλάχιστον σε θεωρητικό ε ί εδο, Ελληνοαμερικάνος  ου 

θέλει το να ε ιχορη ήσει σε έναν βαθμό και το Υ ουρ είο Πολιτισμού είναι σε ε αφή μαζί,  ια να δει 

τι μ ορεί να δώσει. 

 Πάντως, έ ινε δεκτή  λέον η α όφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το Υ ουρ είο Πολιτισμού 

έχει την μελέτη – ε ικαιρο οίηση θέλει – α οδέχτηκε τον χώρο και νομίζω ότι ανοί ει ο δρόμος στο 

να μ ορέσει να  ίνει κάτι. 

 Στο αρχαίο θέατρο υ άρχουν οι 500.000,00€  ου έχει δώσει η Περιφέρεια  ια τις κερκίδες Β 

και Γ, αλλά εκεί τα χειρίζεται καθαρά η Αρχαιολο ική. Ο Δήμος δεν έχει καμία δυνατότητα 
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 αρέμβασης εκεί. Σας είχα  ει και  αλιά ότι ακόμα και 100.000.000,00€ να είχε ο Δήμος, δεν θα 

μ ορούσε να κάνει τί οτα ο ίδιος. Τα διαχειρίζεται όλα η Αρχαιολο ική και α ’ ότι έχει  ει η κυρία 

Μενδώνη και ο Έφορος, στο  ρό ραμμα 2021 – 2027  άνε να φτιάξουν και τις κερκίδες Δ, Ε, Ζ. 

 Παρόλα αυτά, όσον αφορά το αρχαίο θέατρο,  ια να μην έχουμε στο μυαλό μας  ρά ματα  ου 

δεν  ίνονται, με βάση τη συνθήκη της Βενετίας, ακόμα και να μ ορέσουμε να βρούμε θέσεις 

 αρόμοιες, δεν μ ορούμε να τις βάλουμε  άνω. Όσες θέσεις υ άρχουν τώρα να διορθωθούν, να 

συντηρηθούν, να  ίνουν καλές και ένα μικρό  οσοστό αύξησης. Δεν θυμάμαι αν είναι 10% ή 15%. 

Α ό εκεί και  άνω, μόνο ξύλινες κερκίδες μ ορούν να μ ουν. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:   Στη Μεσσηνία  ώς το έχουν κάνει; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Δεν ήταν κανονικές. Α οφάσισαν α ό 

την αρχή αν θα εφαρμόσουν τη συνθήκη της Βενετίας ή όχι και α οφάσισαν ότι θα τις κάνουν fake. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:   Εμείς δεν μ ορούμε να το κάνουμε αυτό; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Πάντως, αν θα  ίνουν αυτές 

οι θέσεις με την  ροσαύξηση, μιλάμε  ια 1.500 θέσεις  ερί ου. Δεν είναι λί ες  ια το θέατρο. 

Παράλληλα, μ ορούν να το οθετηθούν έστω και ξύλινες θέσεις α ό εκεί και  άνω. Το θέμα είναι να 

ε ιδιορθωθούν αυτές,  ιατί είναι κατεστραμμένες. Δηλαδή, αν φτιάξουν ωραίες αυτές τις σειρές  ου 

υ άρχουν και  ίνει μία  ρόσθεση ενός μέρους,  ίνεται λειτουρ ικό το αρχαίο θέατρο. 

 

Η κα Βλάχου Αλεξάνδρα, εκπρόσωπος Συλλόγου Ορεστείου: Σχετικά με το αρχαίο θέατρο, 

ό ου μας είχε  άει ο κύριος Έφορος, αν δεν λυθεί το α οχετευτικό  ια να φεύ ουν τα όμβρια ύδατα 

 ου συσσωρεύονται,  ίνεται κατολίσθηση και δεν μ ορεί να κάνει τί οτα και εί ε : «Πρώτα θα  ίνει 

αυτό και θα συνεχίσουμε». 

 

Ο κ. Γρηγορόπουλος Σωτήριος, δημότης:  Μιας και έ ινε  ολύ κουβέντα  ια τον αμίαντο, έχει 

 ροβλεφτεί μόνο  ια τη Με αλό ολη ή έχει  ίνει κά οια σκέψη και  ια τους οικισμούς; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Οι στέ ες είναι  ια τη 

Με αλό ολη. Α ’ ότι διαφαίνεται α ό τις  ρώτες ε αφές  ου έχουμε, υ ολό ιζαν έναν με αλύτερο 

αριθμό σ ιτιών, αλλά σε κά οια έχουν  ετάξει α ό μόνοι τους οι ιδιοκτήτες και είναι μικρότερος ο 

αριθμός. Δεν ξέρω αν υ άρχουν σ ίτια, όχι καλύβια, εκτός Με αλό ολης τα ο οία είναι σε 

οικισμούς,  ου θα μ ορούσαμε να τα συμ εριλάβουμε ή να τους  ούμε να τα συμ εριλάβουν στην 

μελέτη. Όμως, είναι μόνο  ια τη Με αλό ολη. 

 

Ο κ. Γρηγορόπουλος Σωτήριος, δημότης: Δεν θα μ ορούσαμε, δεδομένης αυτής της 

κατάστασης, να δημιουρ ήσουμε  ροϋ οθέσεις κατα ραφής; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Τώρα  ίνεται κατα ραφή. 

Σωτήρη, θα μιλήσουμε στην Αρκαδία,  ου έχει αναλάβει την μελέτη,  ια να  ίνει η κατα ραφή, η 

χαρτο ράφηση και ο εντο ισμός σε αυτά τα χωριά. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Όχι να  ίνει. Να δούμε αν 

μ ορεί να  ίνει,  ιατί δεν ξέρουμε τα όρια. Να μην λέμε  ρά ματα  ου  ιθανών να μην  ίνονται. 
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Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης:  Αν θα φτάσουν μέχρι τη Με αλό ολη, Δήμαρχε, μ ορούν να  άνε. Ένα 

τέταρτο στο κάθε χωριό θέλουν. Δεκα έντε σ ίτια είναι. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Θα  ίνει μία  ροσ άθεια. 

 

Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης:  Θέλω να κάνω μία  ρόταση σε ό,τι αφορά την λειτουρ ία του 

Δήμου. Όταν θέλουμε να δηλώσουμε μία βλάβη, να υ άρχει ένας υ ολο ιστής, ώστε να το βλέ ει ο 

αρμόδιος εκεί  έρα και να  ρο ραμματίζει την ε ισκευή της βλάβης. Δηλαδή,  ρέ ει να  αίρνουμε 

τηλέφωνο δέκα διαφορετικούς ανθρώ ους  ια να αλλάξουν μία λάμ α ή  ια να φτιάξουν μία 

διαρροή. Νομίζω ότι  ρέ ει να διορθωθεί. 

 Δεύτερον, να ρωτήσω αν είναι  ιστο οιημένες οι  αιδικές χαρές και  ιατί δεν έχουν 

 λαστικο οιήσει το έδαφος. 

 Τρίτον, στην  αλιά δεξαμενή είναι τρία δέντρα. Στο δεξιότερο είναι μία  έτρα έτοιμη να  έσει 

α ό τις ρίζες  ου έχουν α λωθεί και ε ειδή  η αίνουν  αιδιά, θα  έσει σε κανένα κεφάλι. 

 Τέλος, το Ε ιχειρηματικό Πάρκο, νομίζω ότι  ρέ ει να  ίνει  ια να αλλάξει το κλίμα της 

αισιοδοξίας στη Με αλό ολη. Αν δεν  ίνεται τί οτα με αυτές τις δύο θέσεις, στο σχέδιο  όλης 

υ άρχει στο νοτιοανατολικό άκρο  ιστο οιημένος χώρος  ια Ε ιχειρηματικό Πάρκο. Να εξετάσουμε 

αυτή την λύση, αν δεν μ ορεί να  ίνει εκεί  έρα. Μή ως είναι μία  ιο σωστή λύση να ε ιδιώξουμε 

αυτό το  ρά μα εκεί  έρα, ό ου δεν υ άρχουν ούτε  ραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτε τί οτα,  αρά 

μόνο θέματα α αλλοτριώσεων; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Να  ω μόνο  ια τις 

 ιστο οιήσεις των  αιδικών χαρών. Οι καινούριες  αιδικές χαρές, οι ε τά  ου έχουν μ ει στην 

 όλη, είναι  ιστο οιημένες. Η  ιστο οίηση Δημήτρη μου δεν α αιτεί υ οχρεωτικά  λαστικό. Μιλάει 

είτε  ια  λαστικό, είτε  ια χαλίκι. Είναι κατασκευασμένες με τα  ρότυ α της  ιστο οίησης. 

 Αυτές βέβαια  ου υ άρχουν ως υ ολείμματα στα χωριά έχουν ένα θέμα. Καλό είναι να μην τις 

συζητάμε και καθόλου. 

 Δεν ήταν μόνο το  λαστικό κάτω. 

 Οι  ροη ούμενες Δημοτικές Αρχές έκαναν σωστά. Όταν  ήραν την εντολή να κλείσουν τις 

 αιδικές χαρές, την  ήραν ε ειδή δεν ήταν  ιστο οιημένες. Δεν έφται αν. Άφησαν κά οιες να 

λειτουρ ούν σε χωριά και καλώς έκαναν, οι ο οίες στην ουσία φαίνεται ότι δεν λειτουρ ούν και 

 ολλές φορές  ου  ίνονται αιτήματα α ό Προέδρους «Ελάτε φτιάξτε μας την  αιδική χαρά  ου 

έχουμε», τι να α αντήσουμε; Ότι κακώς λειτουρ εί; Δεν ρίχνω βάρος. Καλά έκαναν οι 

 ροη ούμενοι,  ιατί είχαν  άρει εντολή να τις κλείσουν και άφησαν κά οιες,  ου ήταν σε μία καλή 

κατάσταση, να λειτουρ ούν  ια να  αίζουν τα  αιδάκια. 

 Όμως, οι καινούριες  ου  ίνονται α αιτούν να έχουν  ιστο οίηση και η  ιστο οίηση δεν είναι 

μόνο στο  λαστικό. Είναι και σε άλλα  ρά ματα. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Όσον αφορά το Ε ιχειρηματικό Πάρκο 

στο νοτιοανατολικό άκρο, ξέρω την το οθεσία. Εμείς μιλάμε  ια να  ίνει μία Βιομηχανική Περιοχή, 

ό ως είναι της Τρί ολης. 

 

Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης: Που δεν αφορά όμως τα ερ αστήρια της Με αλό ολης. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής: Εκ ονούνται τώρα τα  ολεοδομικά 

σχέδια. Έχουν ε κριθεί και  ίνεται η εκ όνηση  ια τις χρήσεις  ης. 
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Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης:  Ποιός θα δώσει τώρα 500.000,00€  ια να φτιάξει… 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Αν έχεις δει την εδαφολο ική μελέτη, 

 έρα α ό το  ώς κρίνει, θέλει και ανά κτίριο ειδική  εωτεχνική και εδαφολο ική μελέτη. Δηλαδή, 

ακόμα και 100 τετρα ωνικά κτίριο να φτιάξεις, θέλει  εωλο ική μελέτη. 

 

Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης: Να μην κάνουμε ¨μία τρύ α στο νερό¨ και  ούμε ότι την 

¨ ατήσαμε¨  άλι. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Το ξέρουμε. Το κομμάτι εκεί είναι 

καλύτερο, είναι  ροσ ελάσιμο και κοντά στην Εθνικό Οδό. Περιμένουμε τα α οτελέσματα α ό τα 

 ολεοδομικά σχέδια. 

Το ένα κομμάτι, η ΒΙΠΕ  ου λέμε, αφορά μία με άλη Βιομηχανική Ζώνη, ό ως αυτό στην Τρί ολη. 

Για τα Ε ιχειρηματικά Πάρκα  ια τη Με αλό ολη,  ια να μεταφερθούν αυτές οι ε ιχειρήσεις σαν την 

δική σου, ό ως μεταφορικές και τέτοια  ρά ματα, θα  ρέ ει να μεταφερθούν σε κά οια άλλη. Δεν 

μ ορούν να  άνε στην ΒΙΠΕ. Πρέ ει να μεταφερθούν σε έναν ειδικά ορ ανωμένο χώρο. Η  εριοχή 

αυτή  ου λες ενδείκνυται. Περιμένουμε όμως τα α οτελέσματα α ό τα το ικά σχέδια. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Να  ω και κάτι τελευταίο  άνω 

σε αυτό. Ένα με άλο  ρόβλημα  ου υ άρχει και το ξέρεις Δημήτρη – το εί ες έμμεσα – είναι ότι 

όταν  ίνει ένας χώρος υ οδοχής ε ιχειρήσεων και το κόστος είναι τέτοιο, είναι α α ορευτικό. 

Δηλαδή, όταν φτάσει στο σημείο να σου  η αίνει ο κούκος αηδόνι, δεν  ας. Για να μην είναι ο 

κούκος αηδόνι,  ρέ ει να είναι με άλος ο χώρος. 

 Σας εί α ότι η εταιρία με την ο οία συνερ αζόμαστε, η ΕΤΒΑ, έχει μελετήσει τον χώρο, λέει ότι 

είναι ένας χώρος φιλέτο και υ ολο ίζεται το κοστολό ιο. Με βάση δηλαδή το  όσο θα κοστίσει, τι θα 

 ληρώνει ο ε ιχειρηματίας  ου μ αίνει. Αν φτάσει ο ε ιχειρηματίας  ου μ αίνει να  ληρώνει το 

στρέμμα δεν ξέρω  όσα, δεν  ρόκειται να  άει κανείς. 

 Γι’ αυτό,  ια να ξεκινήσει ένα ο οιοδή οτε  άρκο, κάτι  ου είναι  άρα  ολύ σημαντικό και το 

έχουμε τονίσει  ολλές φορές εδώ,  ρέ ει να βρεθεί μία εταιρία και όταν λέμε «εταιρία», όχι αυτή 

 ου θέλει να κάνει ε ένδυση. Μία εταιρία διαχειρίστρια των  άρκων, η ο οία να κάνει την ΕΑΝΕΠ με 

τον Δήμο, δηλαδή την εταιρία λειτουρ ίας. 

 Μία τέτοια εταιρία,  ια να το κάνει, θα  ρέ ει να διερευνήσει  αραμέτρους λειτουρ ίας και αν 

δεν το κάνει και δεν βρίσκεις, δεν υ άρχει κανένας λό ος να  ληρώσει ο Δήμος 500.000,00€ σε 

μελετητές και μετά να  ει : «Ποιος θα έρθει να κάνουμε την ΕΑΝΕΠ;». 

 Βασικό στάδιο είναι να βρεις εταιρία  ου να κάνει την ΕΑΝΕΠ και α ό εκεί έχουμε βρει εταιρία. 

Η ΕΤΒΑ δέχεται και υ άρχουν και ενδιαφερόμενοι. Εμείς εί αμε ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να 

έρθει μία εταιρία να συνάψει ΕΑΝΕΠ με τον Δήμο. Εδώ έχουν χαλαστεί α ό εκεί ένα σωρό λεφτά. 

Με άλα δικη ορικά  ραφεία της Αθήνας, με άλο τεχνικό  ραφείο, ό ου ο Δήμος δεν έχει δώσει 

ευρώ και αν δεν  ροχωρήσει, δεν θα δώσει. Η ΕΤΒΑ τα  ληρώνει όλα αυτά,  ιατί θεωρεί ότι μ ορεί 

να  ίνει. Έχει  ίνει κι αλλού. Πληρώνουν οι Δήμοι 400.000,00 – 500.000,00, μετά λένε : «Ελάτε να 

κάνουμε ΕΑΝΕΠ» και δεν  άει κανείς. 

 

Ο κ. Δημήτριος ΄Ηντουνας, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισκευαστών Αυτοκινήτων & 

Μηχανημάτων Μεγαλόπολης: Δεν είμαι αντίθετος  ια το Μ ιλάλη. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό 

εδώ  έρα, να μας υ οχρεώσουν να  άμε εκεί  έρα,  ιατί δεν υ άρχει  ερί τωση να ε ιβίωση καμία 

ε ιχείρηση. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Εσείς είστε ε α  ελματίας και 

το ξέρετε καλύτερα. 
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Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Για το Ψαθί έχουν ξοδευτεί  ερί ου 

150.000,00€  ια μελέτες. 

 

Ο κ. Ιωάννης Γκιουμές, εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Μεγαλόπολης 

«ΑΛΦΕΙΟΣ ΜΑΙΝΑΛΟ 2020»: Ήθελα να ρωτήσω σε τι  οσοστό θα είναι η ε ιδότηση  ια την 

αντικατάσταση των αμιαντοσκε ών, αλλά  ληροφορήθηκα ότι είναι θα είναι 100%. Ισχύει; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Έχουμε ζητήσει να είναι 

100%, αλλά  ια την ώρα  ίνεται η μελέτη κατα ραφής και κοστολο ίου. Όταν συζητήσαμε στην 

αρχή, α ό το Πράσινο Ταμείο έχουμε ζητήσει να είναι σε ε ί εδο 100%. Αρχικά, εί αν : «Να το 

βάλουμε 90%» και τους εί α ότι : «Ακόμα και 90% να το βάλετε, ο άλλος δεν δίνει 10%,  ιατί οι 

άνθρω οι  ου μένουν σε αυτά τα σ ίτια είναι χαμηλού οικονομικού ε ι έδου». Έχουμε ζητήσει 

λοι όν να είναι 100%, αλλά δεν έχει β ει τι θα είναι,  ιατί τώρα  ίνεται η μελέτη κατα ραφής. 

Πιστεύουμε ότι θα το  ετύχουμε να είναι στο 100%. 

Για να μην δίνουμε όμως ίσως ψεύτικα στοιχεία και  ούμε ότι μ ορούμε, δεν ξέρουμε αν μ ορούμε. 

Να  ίνει μία κατα ραφή α ό τους Προέδρους. Δεν είναι κακό. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος , εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας: Ως 

εκ ρόσω ος των υ αλλήλων, θα ξεκινήσω δίνοντας συ χαρητήρια στους συναδέλφους μου της 

Οικονομικής και της Τεχνικής Υ ηρεσίας  ια την κατάρτιση του τεχνικού  ρο ράμματος και του 

οικονομικού  ροϋ ολο ισμού. 

 Ευχαριστούμε τους κυρίους Αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο  ια τα καλά τους λό ια. Εμείς 

ξέρουμε ότι  άντα υ ερβάλλουμε εαυτόν, κάτω α ό αντίξοες συνθήκες τις  ερισσότερες φορές και 

με  ολύ μικρή χρηματοδότηση, η ο οία ζητάμε το 2023 να είναι λί ο  ενναιόδωρη  ια να μ ορούμε 

να αντα εξέλθουμε ακόμα καλύτερα στις ανά κες  ου έχει το Τεχνικό Τμήμα, εννοώντας τα 

μηχανήματα. 

 Να ενημερώσω όλους ότι μετά α ό ε τά χρόνια είναι σε κίνηση άλλα δύο μηχανήματα, ένα 

 κρέιντερ και ένα χορτοκο τικό, τα ο οία  ια ε τά χρόνια ήταν ακινητο οιημένα. Αν κάνουμε 

μερικές  ροσλήψεις στοχευμένες και όχι αόριστες, με δύο χειριστές μ ορούμε να καλύψουμε κύριε 

Αντιδήμαρχε κι άλλα χιλιόμετρα α ό τα 500  ου ζητήθηκαν. Εκτός α ό το ερ ολαβικό κομμάτι, 

μ ορεί και ο Δήμος να συνδράμει. Όμως, θέλουμε στοχευμένες  ροσλήψεις. 

 Να  ροχωρήσω στις δύο ερωτήσεις  ου θέλω να κάνω. Εί ε ο κύριος Δήμαρχος στην εισή ησή 

του ότι  ια το  ρό ραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ υ άρχει ένα α ορριμματοφόρο. Εί ατε κι εσείς κύριε 

Αντιδήμαρχε ότι είσαστε σε δια ωνιστική διαδικασία. Είναι όλα ηλεκτρικά. Γνωρίζουμε την 

χωρητικότητα του ό κου του; Έχουμε κά οιον  εριορισμό σε αυτό; Ποιος είναι αυτός  ου μας 

ε ιβάλει τι θα  άρουμε εμείς; 

 Να κάνω ένα ερώτημα και στον κύριο Σιέμ ο. Ο  εριφερειακός σχεδιασμός  ια την μεταφορά 

των α ορριμμάτων είναι  ια την Οιχαλία κι εσείς έχετε  ροφορικές δεσμεύσεις ότι θα  άνε στην 

Παλαιόχουνη. Αν δεν  άμε στην Παλαιόχουνη και  άμε στην Οιχαλία, τα τωρινά α ορριμματοφόρα 

 ου υ άρχουν δεν μ ορούν να αντα εξέλθουν, να  η αίνουν καθημερινά δύο και τρία στην 

Οιχαλία. Υ άρχει  λάνο b; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Να α αντήσω  ια το τελευταίο. 

Το 2014 νομίζω, όταν έ ινε το  ού θα  άει ο καθένας, τον Δήμο Με αλό ολης τον το οθέτησαν να 

 άει στην Καλλιρρόη και το 2019,  ριν αναλάβουμε εμείς, όταν έ ινε η ε ικαιρο οίηση, μας έβαλαν 

ξανά να  άμε στην Καλλιρρόη. 

 Με το  ου αναλάβαμε, έθεσα α ό την αρχή θέμα στον Περιφερειάρχη, στον ΦΟΔΣΑ και στον 

Γραφάκο ότι ο Δήμος της Με αλό ολης δεν μ ορεί να  άει. Αρχικά, είχαμε την διαβεβαίωση α ό τον 

κύριο Νίκα ότι : «Ναι, δεν  ίνεται να  άτε και είναι δίκαιο το αίτημα» και στη συνέχεια μίλησα ε ώ 

 ροσω ικά με τον Νίκα, με την ΤΕΡΝΑ, με τον ΦΟΔΣΑ και με τον Γραφάκο και  ροχθές, οι ο οίοι 

μου εί αν ότι : «Είναι ειλημμένο. Η Με αλό ολη δεν θα  άει,  ιατί είναι άδικο». 

 Στην  ροχθεσινή ε ίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη είχαμε κληθεί όλοι οι Δήμαρχοι α ό τον 

κύριο Πέτσα, με τον ο οίο είχαμε μία σύσκεψη δύο ωρών και έθεσα ξανά το θέμα της Με αλό ολης, 

εί α τους λό ους  ια τους ο οίους δεν μ ορούμε να  άμε και μου εί αν : «Αυτό Δήμαρχε είναι 
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τελειωμένο και μάλιστα, υ άρχει ένας δείκτης  ου δείχνει το αληθές αυτού. Είσαστε ο Δήμος  ου 

είναι ε τά χιλιόμετρα. Ο καθένας θα το βλέ ει  αράλο ο». 

 Κάτι  ου ε ιβεβαιώνει την θέση αυτή και δεν την κάνει α λή διαβεβαίωση, είναι ότι ε ειδή 

στην Καλλιρρόη δεν  ρολαβαίνουν τώρα να το φτιάξουν, η διαδικασία είναι ότι οι Δήμοι της 

Καλαμάτας θα τα  η αίνουν στην Καλλιρρόη και α ό εκεί και κάτω θα αναλαμβάνει η ΤΕΡΝΑ να τα 

φέρνει α ό την Καλλιρρόη στην Τρί ολη και θα είναι δικό της το κόστος και εκεί δεν αναφέρεται ο 

Δήμος Με αλό ολης,  ιατί εκεί έ ρε ε να είναι οι Δήμοι της Μεσσηνίας, ο Δήμος Με αλό ολης και ο 

Δήμος Γορτυνίας. Δεν λέει λοι όν το σχέδιο ότι οι Δήμοι της Μεσσηνίας και ο Δήμος Με αλό ολης 

θα τα  η αίνουν στην Καλλιρρόη. Ο Δήμος εξαιρέθηκε. 

 Παρουσία όλων των Δημάρχων, ο Γραφάκος μου εί ε: «Δήμαρχε, το έχουμε λύσει αυτό και 

έχουν συμφωνήσει ά αντες ότι η Με αλό ολη δεν θα  άει στην Καλλιρρόη»,  ου το  ιστεύω 

α όλυτα. 

 Πάντως, σας εί α ότι δεν έ ινε ε ί των ημερών μας η το οθέτηση. Έ ινε το 2014 και το 2019 

η ε ικαιρο οίηση,  ριν αναλάβουμε εμείς. Εμείς δεν το δεχτήκαμε  οτέ. 

 

Η κα Γεωργία Δημητρακοπούλου, εκπρόσωπος της Μαθητικής Κοινότητας Γυμνασίου – 

ΓΕΛ. Μεγαλόπολης: Για την Παλαιόχουνη εννοείτε τελειωμένο; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Ναι, είναι τελειωμένο ότι θα 

 άμε στην Παλαιόχουνη εμείς και η Γορτυνία. Σας εί α ότι είναι τρεις φορείς, Περιφέρεια, ΦΟΔΣΑ, 

ΤΕΡΝΑ και ο Γραφάκος,  ου είναι ο Γραμματέας, με το  ου το έθεσα ως θέμα στον Πέτσα, μου εί ε : 

«Αμάν βρε Δήμαρχε. Το εί αμε. Τελείωσε. Πάτε στην Παλαιόχουνη». 

 Να  ούμε και κάτι μεταξύ μας; Τα σκου ίδια είναι διοικητικά στην Τρί ολη και ουσιαστικά στη 

Με αλό ολη. Είναι ε τά χιλιόμετρα α ό τη Με αλό ολη και  ιστεύω ότι ήταν με άλο λάθος. Έ ρε ε 

να είναι στη Με αλό ολη,  ιατί α ό τις  ενήντα θέσεις ερ ασίας θα είχαμε τις 45. 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, από την παράταξη του Δημάρχου «Βήμα στο 

Αύριο», κ. Σιέμπος: Θέλω να α αντήσω στον α α ητό Θανάση  ια τα χρήματα. Πέρσι,  ια τη 

συντήρηση των αυτοκινήτων είχαμε δα ανήσει  ερί ου 73.000,00 – 74.000,00€ και φέτος, στον 

 ροϋ ολο ισμό θα είναι  ερί ου 160.000,00€, όσο μας εί ατε και τα καύσιμα εί αμε ότι είναι 

δι λάσια. 

 Να κάνω και μία ε ισήμανση. Μ ορεί το 2021 να ήταν  ερί ου 70.000,00€ και το 2020 να 

ήταν  ύρω στις 50.000,00€, αλλά τα  ροη ούμενα χρόνια ήταν  ύρω στις 20.000,00€ με 

25.000,00€. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Ας μας  ει ο Θανάσης  οιο είναι το 

αξιόμαχο του δημοτικού στόλου τώρα σε σχέση με  ριν. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  

Αρκετά καλύτερο. Μ ορεί μέσα στο 2023 να  ίνει τέλειο. Με 160.000,00€, θα  ροσ αθήσουμε να 

 ίνει τέλειο. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Σας ευχαριστούμε  ια την δουλειά 

 ου  ροσφέρετε. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  

Φέρτε μας  έντε – έξι χειριστές όμως  ια να τα β άζουμε έξω. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Έχουμε ζητήσει  ροσω ικό, αλλά 

ξέρετε ότι αν μ ορούσαμε να τους  ροσλάβουμε, θα τους είχαμε  ροσλάβει. 
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Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας: Τα 

οκτάμηνα νομίζω ότι είναι  ιο εύκολα. Τα κοινωφελή τελείωσαν έτσι κι αλλιώς τα τελευταία. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Θα β ει  άλι. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:   Το α ορριμματοφόρο θα είναι 

ηλεκτρικό,  ιατί έτσι είναι η  ρόσκληση. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας: Η 

χωρητικότητά του; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Οκτώ με δώδεκα. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  Θα 

είναι τόσο με άλο; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Έτσι  ροβλέ εται. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:   

Μ ορούμε να  άρουμε ακόμα με αλύτερο; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Το ξέρω ότι θέλουμε. Θέλουμε και 

τράκτορα. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος: Η μελέτη έτσι είναι και έτσι θα 

ε κριθεί. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Θανάση, το συ κεκριμένο  οσό 

β αίνει ανά Δήμο. Δηλαδή : «Είσαστε Δήμος τόσο. Τόσα χρήματα, τόσα αυτοκίνητα». Κυνη άμε όλα 

τα  ρο ράμματα και ό,τι β αίνει  ροσ αθούμε να το χτυ ήσουμε. Τα έχουμε χτυ ήσει όλα. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Με την ευκαιρία, να  ω ότι η 

ηλεκτροκίνηση,  ου είναι αρκετά τα χρήματα, είναι α ό  ρό ραμμα. Δηλαδή, ο Δήμος δεν  ληρώνει 

τί οτα. Μας εί αν ότι έχουμε δικαίωμα να μ ούμε στην ηλεκτροκίνηση και β ήκε να  άρουμε ένα 

 λυστικό, ένα λεωφορείο. Γιατί να μην τα  άρουμε; Μ ήκαμε να τα  άρουμε και καλώς κάναμε 

θεωρώ. Κατάλαβα τι λες, ότι θα μ ορούσε να  ίνει ένα αίτημα  ια με αλύτερο. Δεν ξέρω αν β αίνει. 

Όμως, είναι ηλεκτρικό. Έχει β ει η μελέτη. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  15 

β αίνει, 16 β αίνει και 20,  ιατί σε  ερί τωση  ου  ας Παλαιόχουνη, να έχεις ένα άνετο αυτοκίνητο 

και να μην  εμίζει. Για να  άει Παλαιόχουνη και να ξανα υρίσει, χάθηκε το ωράριο  άλι, ενώ αν 

έχεις ένα με άλο ειδικά  ια την  όλη, είσαι άνετος. 

Το καλοκαίρι β άζουμε 12 με 13 κυβικά. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Γεμίζει ένα αυτοκίνητο. 
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Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  Και 

 αρα άνω. Κάνει και δεύτερο. Δευτέρα και Τρίτη,  ου μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, κάνει ενάμισι 

αυτοκίνητο  ερί ου, αλλά είναι με άλο αυτό  ου είχαμε  άρει. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Για την  όλη θέλει ένα τριαξονικό. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  

Θέλει ένα τριαξονικό. Ο ότε,  ας στα 16 κυβικά. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Μή ως  ούμε ότι έχουμε τις 

120.000,00€ α ό το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και βάλουμε και δικά μας  ια να μ ορέσουμε να  άρουμε ένα 

με άλο. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Έχουμε μία ε ιδότηση 

120.000,00€  άλι  ια κά οιο όχημα  ου θα  ροσδιορίσουμε. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  Θα 

μ ορούσαμε να χαλάσουμε αλλού τα χρήματα. Δηλαδή, να μην  άρουμε κι άλλο α ορριμματοφόρο. 

Έχουμε και τα  αλιά. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Τώρα έχουμε τα δύο,  ου 

είναι καινούρια. Αν θα  άρουμε και ένα ηλεκτρικό, νομίζω ότι φτάνουν. 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:  Αν 

μ ορούσαμε  ιο με άλο. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Αν β ουν δύο στη Με αλό ολη και 

μαζέψουν την  όλη, με δύο αυτοκίνητα μαζεύεται η  όλη; 

 

Ο κ. Βαρλόκωστας Αθανάσιος, εκπρόσωπος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αρκαδίας:   Με 

δύο αυτοκίνητα, θέλεις έξι άτομα  ροσω ικό. Πού να τα βρούμε; 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Θα  ω  έντε  ρά ματα και αν δεν θέλετε, δεν α αντάτε. Α λά να ξέρουμε 

τι  ίνεται. 

 Πρώτο θέμα, δίκτυο ¨Σαβαλά¨. Γά  ραινα. Τι  ίνεται; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι 

της Περιφέρειας. Ξέρω ότι έχει μ ει το δίκτυο ¨Σαβαλά¨ σαν έρ ο στο Ανάκαμψης, αλλά δεν είναι 

δικό μας. Είναι της Περιφέρειας και νομίζω ότι έχει μ ει. Τι εννοώ ότι δεν είναι δικό μας; Ότι δεν 

β αίνει α ό το δικό μας τεχνικό  ρό ραμμα. Είναι ό ως σας εί α  ροη ουμένως. Ό,τι  ίνεται εδώ 

μέσα είναι δικό μας, αλλά δεν μ ορούμε εμείς. Το ¨Σαβαλά¨ θα  άει στα 10.000.000,00€. 

Δεν εί α ότι δεν είναι δικό μας, δεν μας ενδιαφέρει. Εί α ότι δεν είναι στο δικό μας τεχνικό 

 ρό ραμμα και δεν το χρηματοδοτούμε α ό το τεχνικό  ρό ραμμα. Είναι α ό την Περιφέρεια και 

νομίζω ότι έχει μ ει. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Το νερό, μετά τον Αύ ουστο – Σε τέμβριο  ου κατεβαίνουν οι στάθμες, 
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δεν φτάνει να  άει στα τελευταία χωριά και  ροβαίνουμε σε ενέρ ειες  ου έχουμε στενοχωρήσει 

κά οιους κατοίκους. Δηλαδή, κόβουμε το νερό α ό τρία – τέσσερα  ια να  άει στα άλλα  έρα. 

Βέβαια, θα μου  είτε ότι δεν είναι σήμερα, χθες ή  ροχθές. Είναι είκοσι – τριάντα χρόνια  ου 

 ίνεται,  ιατί είναι σουρωτήρι το δίκτυο. Όμως, εμείς εισ ράττουμε την δυσαρέσκεια των κατοίκων 

 ου λένε : «Γιατί να στερηθώ το νερό α ό το ¨Σαβαλά¨;». Κατανοητό. Είναι η Περιφέρεια. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Σου εί α ότι είναι της 

Περιφέρειας. Μας αφορά, όχι όμως ε ί της ουσίας. Δεν  ληρώνουμε, δεν το  ράφουμε στο τεχνικό 

 ρό ραμμα. Έχουμε συζητήσει και ο Νίκας έχει  ει ότι το βάζει στο Ανάκαμψης. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:   Αρ εί ο Νίκας  ι’ αυτό το θέμα. 

 Ε ίσης,  ια τον δρόμο α ό  ύλη Ψαθιού μέχρι την  έφυρα Χωρεμίου, α ό Πύρ ο 

Κυ αρισσίων, Κυ αρίσσια – Μαυριά και α ό τον  εριμετρικό του φρά ματος του ορυχείου 

Κυ αρισσίων,  οιος είναι υ εύθυνος; Η Περιφέρεια, η ΔΕΗ ή ο Δήμος; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Ό,τι είναι μέσα στην ΔΕΗ, 

είναι η ΔΕΗ. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Κάντε ένα έ  ραφο, κύριε Δήμαρχε, να τον φτιάξει,  ιατί είναι κακοί 

δρόμοι  ου έχουν λάκκους και όχι μόνο. Έχουν και ε ικίνδυνα σημεία. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Εκεί εμείς δεν μ ορούμε να 

βάλουμε χρήματα α ό το τεχνικό  ρό ραμμα. Α λώς  αρέμβαση μ ορούμε να κάνουμε στην ΔΕΗ 

και να  ούμε : «Κάντε κάτι και φτιάξτε το». 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Βιολο ικός Καρύταινας. Μετά τον ΟΤΕ ξέρετε τι  ίνεται. Τι θα κάνουμε 

εκεί; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Πέρασε α ό την Οικονομική 

Ε ιτρο ή η μελέτη. Κύριε Σακελλαριάδη,  είτε αναλυτικά. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Αυξήσαμε τον  ροϋ ολο ισμό 

καταρχήν,  ιατί δεν έφταναν τα χρήματα, κάνουμε  ρο ραμματική με τον ΜΟΡΙΑ  ροκειμένου να 

δοθεί η μελέτη και να εκ ονηθεί. Η μελέτη ούτως ή άλλως εκ ονείται και θα ολοκληρωθεί εντός του 

2022 με αρχές του 2023, θα  άει  ια τα  εριβαλλοντολο ικά στην Πάτρα και μετά θα ξεκινήσει η 

υλο οίηση του έρ ου. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Είναι 70.000,00€; Πόσα είναι; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  90.000,00€ είναι η μελέτη. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Αυξήθηκε το κατασκευαστικό 

κόστος κατά  όσο; 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  250.000,00€ είναι. 
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Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Ε ίσης, δεν είδα  ουθενά στον  ροϋ ολο ισμό έσοδα α ό τα 

ε καταλελειμμένα οικό εδα εντός οικισμών, τα ο οία το καλοκαίρι είναι έτοιμα  ια φωτιά. 

 

Ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σακελλαριάδης Θεμιστοκλής:  Εδώ φωνάζουν να αυξήσουμε τα 

δημοτικά τέλη. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Ο κώδικας λέει ότι ό οιος δεν καθαρίζει το οικό εδό του  ου είναι εντός 

σχεδίου, ο Δήμος  ροβαίνει σε  ρόστιμο 0,50€ ανά τετρα ωνικό και το καθαρίζει ο Δήμος. 

 Δήμαρχέ μου, ε ειδή κάθε χρόνο έχουμε καρδιοχτύ ια τον Αύ ουστο και τον Ιούλιο,  ρέ ει να 

δούμε αυτό το θέμα. Έχουμε μέσα στα χωριά οικό εδα  ια τα ο οία ξέρουμε τώρα τους ιδιοκτήτες, 

 ιατί υ άρχει το Κτηματολό ιο. Αυτός ο χριστιανός  ου καθαρίζει το σ ιτάκι του  ιατί να καεί α ό 

αυτόν  ου δεν το καθαρίζει και δεν τον ενδιαφέρει; Λέω λοι όν να είμαστε λί ο σκληροί σε αυτά, 

 ιατί τώρα είναι χειμώνας, βρέχει και δεν έχουμε φωτιές, αλλά το καλοκαίρι; 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Όντως είναι ένα  ρόβλημα 

αυτό  ου λες και  ίνεται με αλύτερο,  ιατί όσο  ερνάει ο καιρός τα χωριά ε καταλεί ονται. Θα 

βλέ εις 80 σ ίτια στα χωριά και τα 60 θα είναι εν αχρηστία. 

 Α ό εκεί και μετά,  ρέ ει ο καθένας α ό μόνος του και με την  αρέμβαση των Προέδρων, να 

καταλαβαίνει και να κάνει την δουλειά  ου  ρέ ει. Αν όχι, δεν είναι τόσο εύκολο ο Δήμος να μ αίνει 

σε μία λο ική ε ιβολής  ροστίμου ε ειδή δεν καθάρισε,  ιατί τότε θα  ρέ ει να  άμε σε κάθε χωριό 

και να βάλουμε σαράντα –  ενήντα  ρόστιμα. 

 Σας εί ε ο Αντιδήμαρχος ότι ήταν 3.500.000,00€ το χρέος α ό τα τέλη  ια χρόνια κι ε ώ εί α 

ότι είναι 600.000,00€ με 700.000,00€ το χρέος της Τηλεθέρμανσης. Δεν είναι λοι όν εύκολο να  ας 

στον  ολίτη και να του  εις : «Φέρε τα»,  ιατί σκέφτεται ο καθένας το  ολιτικό κόστος, σκέφτεται 

«Τι θα χάσω;», σκέφτεται  οιοι θα τον ψηφίσουν. 

 Εμείς όμως  ήραμε το θάρρος και σας εί ε ο Δημήτρης ότι στα τέλη μαζέψαμε 1.800.000,00€ 

και στην Τηλεθέρμανση,  ιατί  ιστεύω ότι είναι το δίκαιο. Δεν ε ιβάλλουμε σε κανέναν  ρόστιμο. Να 

μαζέψουμε τα χρήματα. 

 

Ο κ. Δημήτριος Μαρινόπουλος, εκπ/πος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. 10ο 

Περιφερειακό Τμήμα:  Αν κόψουμε  ίτες φέτος οι σύλλο οι, τουλάχιστον να το τονίσουμε αυτό. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Θέλει εκεί να βοηθήσουν οι 

Πρόεδροι, με το καλό, να καθαριστούν τα οικό εδα. 

 

Η κα Μανιάτη Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού: Στην Πα αϊωάννου 87,  ίσω α ό τον Ά ιο Νικόλα, εδώ και τέσσερα –  έντε χρόνια 

είναι κολλητά με το σ ίτι μου μία οικία ετοιμόρρο η. Ήρθα στην Τεχνική Υ ηρεσία του Δήμου μας, 

έκανε τις α αραίτητες ενέρ ειες, ειδο οίησε την Τεχνική Υ ηρεσία της Τρί ολης και το κτίριο 

κρίθηκε ακατάλληλο α ’ όλες τις Υ ηρεσίες, α ό το Υ ειονομικό  ιατί ήταν υ ειονομική βόμβα, α ό 

την Πυροσβεστική  ιατί είναι με άλο το κτίριο κτλ. Μ ορεί ακόμα και να  κρεμιστεί, με κίνδυνο να 

 έσει στον δρόμο και να έχουμε ατύχημα. Έβαλαν μία κόκκινη κορδέλα και τώρα είναι  ύρω στα 

τρία χρόνια… 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Λες  ι’ αυτό  ου είναι δί λα 

στο μαρμαράδικο; 

 

Η κα Μανιάτη Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού: Ναι. Έκανα ε ώ, ως Σταυρούλα Μανιάτη, α ό εκεί ο Δήμος έκανε αυτά  ου έ ρε ε, 
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ήρθε η Τεχνική Υ ηρεσία της Τρί ολης, έ ιναν όλες οι  ροβλε όμενες ενέρ ειες και τώρα, εδώ και 

τρία χρόνια,  ια να μην  ω και  αρα άνω, έχει β ει τελείως ακατάλληλο λό ω υ ειονομικής βόμβας, 

αλλά και ως κτίριο τελείως ακατάλληλο, είναι και ε ικίνδυνο και δεν έχει  ίνει κάτι. Βέβαια, ε ώ 

βάζω το αμάξι μου, μ ας και  έσει  άνω και με α οζημιώσουν και  άρω κανένα καινούριο. Εξ’ ιδίων 

κρίνω,  ιατί φαντάζομαι ότι τέτοια κτίρια θα υ άρχουν κι αλλού. 

 Ο ότε, όταν έχουν  ίνει όλες οι α αραίτητες ενέρ ειες και ο άλλος δεν καταλαβαίνει  ια τον α 

ή β λό ο, νομίζω ότι  ρέ ει να ε έμβει ο Δήμος και να μ ει στην φορολο ική του… Κάτι να  ίνει. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Σε αυτό έχεις δίκιο. Είναι 

ακραία  ερί τωση. Δεν είναι ένα χωράφι  ου δεν καθαρίστηκε. 

 Πή αμε το είδαμε και μας έφερε ένα αίτημα  ου έχει κάνει  ια να χαρακτηριστεί το σ ίτι ως 

ειδικών ανα κών κτλ, αλλά μάλλον ήταν  ια να καθυστερήσει η ιστορία. 

 

Η κα Μανιάτη Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού: Πή ε η ίδια η Υ ηρεσία του Δήμου και έβαλε κόκκινη κορδέλα, ε ικίνδυνο  ια την 

δημόσια υ εία. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Έχεις δίκιο. Δεν είναι ίδιο με 

αυτό  ου λέει ο Δημήτρης. 

 

Η κα Μανιάτη Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού: Ναι, αλλά είναι κάτι ανάλο ο. Δηλαδή, είναι κτίρια  ου είναι μέσα στην  όλη. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:   Σύμφωνοι, έχεις δίκιο. Δεν 

είναι το χωραφάκι  ου δεν καθαρίστηκε. Εκεί είναι άλλο  ρόβλημα και θα  ρέ ει να το δούμε. 

 

Η κα Μανιάτη Σταυρούλα, εκπρόσωπος της Αγωνιστικής Λέσχης Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού: Πιστεύω ότι στη Με αλό ολη υ άρχουν αρκετά τέτοια. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος:  Στα χωριά υ άρχουν. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος:  Στα χωριά είναι  ολύ  ερισσότερα. 

 

Ο κ. Αποστολόπουλος Νικόλαος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Τριτέκνων Μεγαλόπολης:  

Ζητάω συ  νώμη, αλλά ε ειδή ο χρόνος έχει τραβήξει αρκετά και έχουμε κά οιες υ οχρεώσεις, θα 

 ρέ ει να α οχωρήσω. Ψηφίζω υ έρ. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου 

Μεγαλόπολης κ. Αντώνιος Κυριακόπουλος: Ευχαριστούμε  ια την  αρουσία σου Νίκο. 

 Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζει κά οιος αρνητικά; Όλοι θετικά. Ε κρίνεται ομόφωνα. 

 Ευχαριστούμε και  άλι  ια τη συμμετοχή σας. 

  

 

      Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας κατάθεσης των  ροτάσεων, λαμβάνοντας υ όψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και όλα τα ανωτέρω,  
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ, 

υπέρ του καταρτισθέντος Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Μεγαλόπολης.   

 

 

Η  αρούσα  νωμοδότηση με τις κατατεθείσες  ροτάσεις και α όψεις,  να  ροωθηθούν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το ο οίο είναι αρμόδιο να α οφασίσει  ια την ψήφιση και έ κριση του 

Τεχνικού Προ ράμματος, κατά το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 65 του 

Ν.3852/2010, του Δήμου Με αλό ολης. 

 

  

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το  αρόν  ρακτικό, το ο οίο, αφού θεωρήθηκε 

και ε κρίθηκε α ό τον Πρόεδρο, υ ο ράφεται α ό τον ίδιο και α ό τα μέλη της Δημοτικής 

Ε ιτρο ής Διαβούλευσης. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  2/2022. 

 

Γι αυτό συντάχθηκε το  αρόν  ρακτικό και υ ο ράφεται ό ως κατωτέρω. 

 

Ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

  

Τα Μέλη 

 

 

Υπ/φή 

 

Μεγαλόπολη  07  /  12 / 2022 

Ακριβές αντίγραφο 

 

Ο Πρόεδρος 

της Δημοτικής Επιτροπής 

Διαβούλευσης 

 

 

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης 

Υπ/φές 
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