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Έργα προ�π. 39.852.000 ευρώ προτείνει η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου να υλοποιηθούν στην περιοχή της Μεγαλόπολης,
στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΣΔΑΜ) στη μεταλιγνιτική εποχή. 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Αθαν. Χρι-
στογιαννόπουλος, εκφράζοντας την ικανο-
ποίησή του για την υιοθέτηση, από τον κ. Νί-
κα, των έργων που προτάθηκαν από το Δήμο
και απεστάλησαν στον Γενικό Γραμματέα
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημ.
Σκάλκο, αναφέρει ότι πρόκειται για ώριμα
μελετητικά έργα που έχουν τη δυνατότητα
να ενταχθούν και να υλοποιηθούν στο τρέ-
χον ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσα στην επόμενη διετία και ότι δεν αφο-
ρούν τις προτάσεις του Δήμου Μεγαλόπολης για το master plan.

Τα 13 προτεινόμενα έργα είναι:
1. Κατασκευή Επιχειρηματικού Πάρκου Μεγαλόπολης,

9.052.000 ευρώ, σε ιδιόκτητη έκταση περίπου 400 στρ., πλησί-
ον της εισόδου του Ορυχείου Ψαθίου. 

2. Ανέγερση και ανοικοδόμηση Αρχαιολογικού Μουσείου
Μεγαλόπολης, 5.900.000 ευρώ, σε οικόπεδο 9 στρ. περίπου πα-
ραχωρημένο από τον Δήμο Μεγαλόπολης στο Υπουργείο Πολι-
τισμού. 

3. Ανέγερση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 4.600.000 ευ-
ρώ, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ι.Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως. 

4. Βελτίωση της απόδοσης του δικτύου ακαθάρτων ΔΚ Με-
γαλόπολης, 1.970.000 ευρώ. 

5. Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας Δήμου Μεγαλόπο-
λης, 2.500.000 ευρώ. 

6. Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κοινοτή-
των Δήμων Μεγαλόπολης & Γορτυνίας, 9.500.000 ευρώ.

7. Εργασίες εκσυγχρονισμού & αναβάθμιση Κέντρου Υγεί-
ας Μεγαλόπολης, 370.000 ευρώ.

8. Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός σχολικών κτιριακών εγκα-
ταστάσεων (Γυμνασίου-Λυκείου Μεγαλόπολης), 800.000 ευρώ. 

9. Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός ανοικτού σταδίου Μεγα-
λόπολης, 700.000 ευρώ. 

10. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπο-
λης, 980.000 ευρώ. 

11. Αποκατάσταση και ανάδειξη των κερκίδων β΄ & γ΄ του
Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης, 400.000 ευρώ.

12. Αποχέτευση οικισμού Κάτω Μακρυσίου (και σύνδεσή
του με το αποχετευτικό της Μεγαλόπολης), 1.080.000 ευρώ.

13. Πράσινο Υπολογιστικό Κέντρο - Green Data Center,
2.000.000 ευρώ. 
Π. ΝΙΚΑΣ: Χρηματοδότηση από το ΕΑΠ (λιγνιτόσημο)

για όσα έργα δεν ενταχθούν στο ΕΣΠΑ!
Οι πιστώσεις από το λιγνιτόσημο θα διατεθούν για να χρημα-

τοδοτήσουν όσα από τα ανωτέρω έργα δεν ενταχθούν σε κάποιο
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρί-
αση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΑΠ, στις 13/5 υπό
τον περιφερειάρχη Παν. Νίκα, η οποία αφορούσε την αξιοποίη-
ση του λιγνιτόσημου. Αποφασίστηκε ακόμη η σύναψη προγραμ-
ματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της “Αρ-
καδία” Α.Ε. και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για ωρίμανση
του φακέλου και  ολοκλήρωση των μελετών (ρυμοτομίες, δίκτυα
κ.λπ.) για το Επιχειρηματικό Πάρκο, «το πρώτο και πιο σημαντι-
κό έργο στην περιοχή της Μεγαλόπολης», όπως είπε ο κ. Νίκας.

ΥΠΕΝ: Φυσικό αέριο στη Μεγαλόπολη ως το 2022. Διασφαλίζεται η τηλεθέρμανση

Χρηματοδότηση δράσεων 
στη Μεγαλόπολη 

από το Πράσινο Ταμείο 
Το πρώτο πρόγραμμα για την χρηματοδότηση πράσινων έρ-

γων στις λιγνιτικές πόλεις, ύψους 31,4 εκατ. Ευρώ, ενέκρινε το
Πράσινο Ταμείο στις 27/5. Για τη Μεγαλόπολη προβλέπεται η
χρηματοδότηση των ακόλουθων δράσεων (η δημοσίευση της
σχετικής προκήρυξης αναμένεται εντός του Ιουνίου):

1. Επιχειρηματικό Πάρκο Μεγαλόπολης 80.000 ευρώ. Επι-
καιροποίηση της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που
είχε εκπονηθεί το 2014. 

2. Πρόγραμμα Ενεργειακών Κοινοτήτων. Το Πρόγραμμα
θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενεργειακών έργων ΑΠΕ από
Ενεργειακές Κοινότητες μέσω και της χρήσης εξειδικευμένων
χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας τη δυνατότητα στους κα-
τοίκους των λιγνιτικών περιοχών να έχουν ένα πρόσθετο εισό-
δημα.

3. Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Θα προωθη-
θούν καινοτόμες μέθοδοι για την επαναχρησιμοποίηση των υλι-
κών μέσω της ανάπτυξης μιας τοπικής πράσινης επιχειρηματι-
κότητας. Για τη Μεγαλόπολη έχει προ�πολογιστεί ποσό 1,4
εκατ. ευρώ.

4. Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα.
Ενδεικτικά παραδείγματα δράσεων που καλύπτονται είναι: Εγκα-
τάσταση συστημάτων ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμαν-
ση/ψύξη κτιρίων, προώθηση μονάδων και συστημάτων αποθή-
κευσης ενέργειας, παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης σε κτίρια και επιχειρήσεις, δράσεις βιώσιμης αστικής
κινητικότητας. Για τη Μεγαλόπολη έχει προ�πολογιστεί ποσό
1,35 εκατ. ευρώ.

O
πως ανακοινώθηκε από το
ΥΠΕΝ, σε συνάντηση του
υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη, του υφυ-
πουργού Γ. Θωμά και του Προέ-
δρου της Συντονιστικής Επιτροπής
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης Κ. Μουσουρούλη με
τον δήμαρχο Μεγαλόπολης Αθ.
Χριστογιανννόπουλο και τον αντι-
περιφερειάρχη Αρκαδίας Χρ. Λα-
μπρόπουλο, στις 27/5, αναλύθηκαν
τα βήματα για την ανάπτυξη δικτύ-
ου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπο-
λη που θα καλύψει τις ανάγκες του
συνόλου των κτιρίων της πόλης, δη-
λαδή τόσο τους σημερινούς χρή-
στες της τηλεθέρμανσης (περίπου
το 50% των νοικοκυριών) όσο και τα
κτίρια των νέων καταναλωτών που
θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης
στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Οι σημερινοί χρήστες της τηλε-
θέρμανσης δεν θα επιβαρυνθούν
με το κόστος της σύνδεσης του
κτιρίου τους στο δίκτυο του φυσι-
κού αερίου, καθώς είχαν πληρώσει
όταν συνδέθηκαν με την τηλεθέρ-
μανση. Οι νέοι καταναλωτές, προ-
κειμένου να συνδεθούν τα κτίριά
τους με το δίκτυο φυσικού αερίου,
θα έχουν ισόποση επιβάρυνση με

αυτή που είχαν οι συμπολίτες τους
όταν συνδέθηκαν με το δίκτυο τηλε-
θέρμανσης.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η
αδιάλειπτη κάλυψη των αναγκών
των καταναλωτών της τηλεθέρ-
μανσης για τη μεταβατική περίοδο
και η ταχύτερη δυνατή κάλυψη των
αναγκών του συνόλου των πολιτών
με φυσικό αέριο, με τρόπο δίκαιο
και οικονομικά επωφελή για τους
καταναλωτές.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ θα συνε-
χίσει να καλύπτει τις ανάγκες της
τηλεθέρμανσης της Μεγαλόπολης
και κατά την θερμαντική περίοδο
2020-2021, παρά τη λήξη της σχετι-
κής σύμβασης στο τέλος του τρέχο-
ντος έτους (ήδη η ΔΕΗ κατήγγειλε
τη σύμβαση). Επιδεικνύοντας Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη, η Επιχείρη-
ση θα εγκαταστήσει λέβητα που θα
λειτουργεί με καύση LPG και δυνα-
τότητα καύσης φυσικού αερίου και

θα καλύψει το κόστος εγκατάστα-
σης και λειτουργίας του λέβητα.

Η μετάβαση από την τηλεθέρ-
μανση στο φυσικό αέριο εκτιμάται
ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2022,
με πόρους από το ΕΣΠΑ. 

Αθ. Χριστογιαννόπουλος:
Δωρεάν τα έξοδα σύνδεσης

«Είναι κανονισμένο ότι στην Με-
γαλόπολη, όσοι θα συνδεθούν με
το φυσικό αέριο, δεν θα πληρώ-
σουν ούτε τα τέλη σύνδεσης, ούτε
τον επιτοίχιο λέβητα, ούτε την εσω-
τερική σύνδεση (κατά μέσο όρο
2.000 ευρώ). Είναι όλα μέσω προ-
γράμματος (ΕΣΠΑ). Και μόνο με αυ-
τή την συμφωνία ο Δήμαρχος θα
πει οκ», ανέφερε ο δήμαρχος Με-
γαλόπολης Αθ. Χριστογιαννόπου-
λος σε εκπομπή της Αρκαδικής Τη-
λεόρασης, στις 4/6. «Έχουμε την
δέσμευση του Υπουργείου και όταν
θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία,
πριν βεβαίως υπογραφεί, θα συζη-
τηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο» συ-
νέχισε.

Ακόμη ανέφερε ότι έχει ζητηθεί
από τον υφυπουργό κ. Θωμά να
συμμετέχουν πολίτες της Μεγαλό-
πολης στα φωτοβολταJκά πάρκα,
μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

Τα «Ν.τ.Μ.» στο 70ό έτος! 
Με το παρόν φύλλο η εφημερίδα

μας εισήλθε στο 70ό έτος έκδοσης.
Ταυτόχρονα συμπληρώθηκαν 26 χρό-
νια από όταν αναλάβαμε την ευθύνη
της έκδοσης.

Από τις 20 Ιουνίου 1951, όταν ο αεί-
μνηστος Άγγελος Ηλιόπουλος κυκλο-
φόρησε το 1ο φύλλο, μέχρι σήμερα, η
εφημερίδα πορεύτηκε με ήθος και συνέ-
πεια, με βλέμμα κριτικό αλλά και αντικει-
μενικό, μακριά από σκοπιμότητες και
ακρότητες. Με εποικοδομητική κριτική,
κατέθετε προτάσεις και πρότεινε λύ-
σεις για τα μεγάλα προβλήματα, ιεραρ-
χώντας πρωτίστως το συμφέρον του
τόπου, κατέστη δε αναπόσπαστο κομ-
μάτι της πορείας-εξέλιξης του Λεκανο-
πεδίου Μεγαλόπολης στο χωρo-χρόνο.
Η καταξίωσή της στο αναγνωστικό κοι-
νό είναι η καλύτερη απόδειξη για τη θε-
τική συμβολή της.

Ευχαριστούμε θερμά τους αρθρο-
γράφους μας, τους συνεργάτες, τους
ανταποκριτές, τους διαφημιζόμενους
και τους χιλιάδες συνδρομητές μας
που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια
και συνδιαμορφώνουν την εφημερίδα
μας. Όπως έχουμε ξαναγράψει, η εφη-
μερίδα είμαστε όλοι εμείς. Τα «Νέα της
Μεγαλοπόλεως» είναι η δική μας εφη-
μερίδα.

Στους σημερινούς δύσκολους και-
ρούς που περνάει η χώρα μας, με όπλο
τα κεκτημένα, με πίστη στις δυνάμεις
μας και παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει η έντυπη δημοσιογραφία, συνε-
χίζουμε, βάζοντας πάνω απ’ όλα τον
σεβασμό στους αναγνώστες μας.

Κωνσταντίνος Ηλ. Φίλανδρος

13 έργα για μετάβαση της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή! 

«Ο κύβος ερρίφθη»!

Τ ους τελευταίους μήνες, αντί να ασχο-
λούμεθα με το ποια θα είναι η ανα-

πτυξιακή κατεύθυνση του λεκανοπεδίου
και πως θα υποκατασταθούν οι θέσεις
εργασίας που θα χαθούν με το κλείσιμο
των λιγνιτικών μονάδων, η όποια συζήτη-
ση στη Μεγαλόπολη εξαντλείται με το αν
το έρθει το φυσικό αέριο στη Μεγαλόπο-
λη και το κλείσιμο της τηλεθέρμανσης. 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, σε δηλώ-
σεις του, αναφέρει ότι, στις διαπραγμα-
τεύσεις του για να έλθει το φυσικό αέριο
στην πόλη, ζητεί το κόστος σύνδεσης, πε-
ρίπου 2.000 ευρώ (τέλη σύνδεσης, επι-
τοίχιος λέβητας και εσωτερική σύνδεση)
να μην επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες αλλά να
καλυφθεί μέσω προγράμματος (ΕΣΠΑ).

Μάλιστα, τονίζει ότι «μόνο με αυτή τη συμ-
φωνία ο Δήμαρχος θα πει οκ».

Και οι κάτοικοι των 85 οικισμών του λε-
κανοπεδίου; Τίποτε. Και συμμετείχαν και
θα συμμετέχουν μέχρι να ξεπληρωθούν
τα δάνεια της τηλεθέρμανσης και θα συνε-
χίσουν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή ξύ-
λα για να ζεσταθούν. Τα μεγάλα κορόJδα;

Και, μη μου πείτε, ποιά χωριά και ποιοί
κάτοικοι… Αυτοί οι λίγοι που επιμένουν
να μένουν στον τόπο τους (που όλοι μαζί
είναι πολλοί) αλλά και πιθανοί νέοι, που με
την τεχνολογία μπορούν να μένουν και να
εργάζονται από το σπίτι τους. Ήδη, δειλά
δειλά, έχουν έρθει σε αρκετά χωριά.

Π ρ ό τ α σ η
Επειδή Δήμος δεν είναι μόνο η Μεγα-

λόπολη, για λόγους «ίσης μεταχείρισης»
και για να μην αισθάνονται αδικημένοι,
προτείνεται, στα πλαίσια του Σχεδίου Δί-
καιης Μετάβασης, να σχεδιαστεί ένα το-
πικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οί-
κον», όπου πέραν των γενικών ευνοJκών
προβλεπομένων, να δίνει στους ιδιοκτή-
τες οικιών στα χωριά, έξτρα επιδότηση
2.000 ευρώ (όση και στους ιδιοκτήτες
στην Μεγαλόπολη) για να θωρακίσουν
ενεργειακά το σπίτι τους, με αλλαγή κου-
φωμάτων, θερμομόνωση κ.λπ., και να
έχουν μικρότερες δαπάνες θέρμανσης
από κει και πέρα.

Να το εντάξετε στις διαπραγματεύσεις
σας, κ. Δήμαρχε!

Κωνσταντίνος Ηλ. Φίλανδρος

Δήμος δεν είναι μόνο η Μεγαλόπολη!


