
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. 

 

Πολλαπλές συναντήσεις με Υπουργούς, και Φορείς του 
Δημοσίου, για αναπτυξιακά έργα 
 

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γ. μετέβη στην Πρωτεύουσα τη 
Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Ιουνίου, όπου πραγματοποίησε μια σειρά από 
συναντήσεις με Υπουργούς και Φορείς για την προώθηση λύσεων, και 
ανάπτυξης του Δήμου μας. 
Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης συναντήθηκε με τον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόμου Ε., συνοδευόμενος από την 
Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Γιαννίτση Α. 
Ο Δήμαρχος έθεσε τα ζητήματα που αφορούν την υποστελέχωση των 
Αστυνομικών Τμημάτων Λεχαινών, Βάρδας, Ανδραβίδας, καθώς φαίνεται 
στην οργανική τους δύναμη ότι υπηρετούν περίπου 24 άτομα, ενώ στη 
πραγματικότητα υπηρετούν το πολύ έως δέκα αστυνομικοί σε κάθε 
Αστυνομικό Τμήμα. Στη συζήτηση, τέθηκε και το θέμα του κτιριακού, γιατί  και 
τα δυο Αστυνομικά κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα και σύντομα, πρέπει να 
μεταφερθούν σε κτίρια του Δήμου. Επιπλέον, έγινε αναφορά και στο θέμα της 
ανανέωσης του επιχειρησιακού στόλου, της ΕΛ ΑΣ γιατί το μεγαλύτερο μέρος 
από αυτά πεπαλαιωμένα. Ο Δήμαρχος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο 
θέμα του μεγάλου αριθμού εργατών γης, όπου χρήζουν καλύτερης 
αστυνόμευσης, κυρίως στη περιοχή της Νέας Μανολάδας. 
Από τη πλευρά του ο κ. Οικονόμου αφού άκουσε με μεγάλη προσοχή τα 
θέματα που του έθεσε ο Δήμαρχος, τον διαβεβαίωσε πως θα συμβάλει στην 
αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας, καθώς και των κτιριακών 
υποδομών, στη περιοχή των Λεχαινών και της Βουπρασίας, ώστε να μπορεί η 
Αστυνομία να έχει αποτελεσματικότερο ρόλο αλλά και δικά της κτίρια. 
Παρών στη συνάντηση ήταν και ο Επιτελάρχης κ. Ντζιοβαρας Π. 
 
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος επισκέφθηκε το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και είχε συνάντηση με τον Διευθυντή  του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
κ. Αθανασά Θ. Στη συνάντηση έγινε ενδελεχής αναφορά από το Δήμαρχο, 
στις απώλειες του εισοδήματος από τις ζημιές που έχει υποστεί από τον 
κωρονοϊό όλη η αγροτική παραγωγή του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Ο 
Δήμαρχος έθεσε τα προβλήματα που έχουν προκύψει για τους παραγωγούς 
πατάτας, φράουλας, καρπουζιού, με τις πολύ χαμηλές τιμές διάθεσης του 
προϊόντος, με συνέπειά, όλη η παραγωγή να παραμένει στα χωράφια. 
Μάλιστα, ο Δήμαρχος ανέφερε στον κ. Αθανασά ότι επιστρέφοντας θα του 
αποστείλει αναλυτικά το κοστολόγιο της καλλιέργειας πατάτας, κάτι που 
έπραξε άμεσα. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Αθανασάς μαζί με τον κ. Βορίδη και 
άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, έχουν συντάξει ένα πόρισμα σχετικά με 
τις ζημιές για τους πατατο-παραγωγούς, και εντός των ημερών θα υπάρξουν 
και σχετικές ανακοινώσεις ανακούφισης των παραγωγών αρχικά για την 
πατάτα, και αργότερα για το καρπούζι και τη φράουλα. 



 
Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων 
Φορέων σχετικά με τη Μετανάστευση, και το Άσυλο, κ. Ευάγγελο- 
Απόστολο Κωνσταντίνου είχε ο Δήμαρχος κ Λέντζας Γ. 
Συζητήθηκε το θέμα της Δομής στη Μυρσίνη (LM Village), και οι τρόποι εκείνοι 
ώστε να μπορούν να υπάρχουν και ανταποδοτικά οφέλη για τον Δήμο σε 
σχέση με τη φιλοξενία που  παρέχεται. Έγινε αναφορά στη καλή λειτουργία 
της Δομής ως πρότυπη Δομή, ενώ αναφέρθηκε ότι στο επόμενο χρονικό 
διάστημα θα δοθεί ένα κονδύλι από το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, περίπου 50.000 ευρώ, ώστε να 
μπορέσει ο Δήμος να εκπονήσει κάποια έργα, σαν ανταποδοτικό όφελος της 
λειτουργίας της Δομής στο Δήμο μας. 
Καταλήγοντας τονίστηκε η σημασία της άριστης, και συνεχής συνεργασίας για 
να μπορούν να επιτευχθούν οι σκοποί της Δομής, και του Δήμου.  
 
Συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ κ. Σπύρο 
Σπυρίδων, είχε ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης κ. Λέντζας Γιάννης. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα συνεργασίας, κατά την 
οποία υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ενέργειες και τα εργαλεία 
που πρέπει ο Δήμος να έχει για να διεκδικήσει έργα από το νέο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης». Έργα που σκοπό θα έχουν την καλυτέρευση των 
συνθηκών διαβίωσης των συνδημοτών μας και τη βιώσιμη πράσινη 
ανάπτυξη. Ο Δήμαρχος τόνισε την άμεση συνεργασία, και το θετικό κλίμα 
τόσο με τον Πρόεδρο, όσο και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, 
ώστε με το που θα κοινοποιηθούν οι άξονες δράσης του Προγράμματος «Α. 
Τρίτσης» ο Δήμος να είναι έτοιμος με ώριμες μελέτες και προγράμματα. 
 
Επίσκεψη και στο Υπουργείο Εσωτερικών 
 
Ο Δήμαρχος μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου έθεσε το πρόβλημα 
που υπάρχει σχετικά με την έλλειψη προσωπικού στις Τεχνικές και στις 
Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Υπήρξε διαβεβαίωση πως ο Δήμος 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης θα ενισχυθεί μέχρι το τέλος του χρόνου με έναν 
Πολιτικό Μηχανικό και με έναν Τοπογράφο Μηχανικό. Επίσης συζητήθηκε η 
λειτουργία τριών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω των 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Έγινε αναφορά με το τρόπο που ο Δήμος μπορεί να 
προσλάβει προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς λόγω του αυξημένου 
αριθμού των παιδιών, καθώς και για το τρόπο δημιουργίας, στελέχωσης, και 
λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 


