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Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παηξέσλ 

ηεο 4
εο

 Μαξηίνπ 2020 
------------------------ 

 

 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην θηίξην ΛΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, 

ζήκεξα ηελ 4
ε
 Μαξηίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε  θαη ψξα 17.30, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 4/19-2-2020, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (11) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο, 2) νισκνχ Αηθαηεξίλε - Αληηπξφεδξνο, 3) Παπαληθήηαο 

Αλδξέαο- Γξακκαηεχσλ, 4) Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο – 

Αλη/ξρνο, 6) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 7) Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 8) Πιέζζαο 

Γηνλχζηνο - Αλη/ξρνο, 9) ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 10) Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία- 

Αλη/ξρνο, 11) Αζπξνχιηα νθία, 12) Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, 13) Γθέζηα Δηξήλε, 14) Κνπξή 

Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεψξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ Μαξία, 18) Πειεθνχδαο 

Γεκήηξηνο, 19) Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο, 20) Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, 21) Αιεμφπνπινο 

Γξεγφξηνο, 22) Βνξίζεο Γηνλχζηνο, 23) Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, 24) Γνχξνο Αζαλάζηνο, 25) 

Θενδσξφπνπινο Νηθφιανο, 26) Κνπλάβεο Αληψληνο, 27) Μνίξαιεο Νηθφιανο, 28) Νηξίληαο 

Θεφδσξνο, 29) Ξπιηάο Θεφδσξνο, 30) Παηνχραο Υξήζηνο, 31) Ρψξνο Γεψξγηνο, 32) βφιεο 

Κσλζηαληίλνο, 33) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 34) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 35) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 36) 

Σζηκπνχθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Καπθάο Γεψξγηνο, Σξηαληαθπιιφπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Νηθνιάνπ Αλδξέαο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ, ρξέε δε Γξακκαηεύνληνο 

αλέιαβε ν θ. Αλδξέαο Παπαληθήηαο.  

Οη θ.θ. Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο θαη Φηινπνχινπ Μαξία 

δελ ήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγφηεξα, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.  

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Γξεγφξεο Ζιίαο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο 

θαη Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο.  

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 1 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο «Ζ 

ζχζηαζε Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ θξάγκαηνο Αζηεξίνπ (Πείξνπ Παξαπείξνπ) θαη 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (ζρεηηθφ ην απφ 7233/12-2-2020 αίηεκα 23 δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ ηεο Αληηπνιίηεπζεο) 

 

 Σν ώκα, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ εηζεγεηή εθ κέξνπο ησλ ππνγξαθόλησλ 

ηελ αίηεζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα 

Γηεζλήο ύγρξνλε Πόιε» θ. Αιέμαλδξν Υξπζαλζαθόπνπιν θαη είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ, 

σο θάησζη: 
 « Μεηά απφ ηελ ζπλερηδφκελε ακέιεηα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ θ Πειεηίδε, λα θέξεη ζε 

δηαπαξαηαμηαθή δηαβνχιεπζε ηα κεγάια ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Γήκν Παηξέσλ, ψζηε λα ππάξμεη 

έγθαηξε, νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ζε κηα ζπλαηλεηηθή 

πξνζπάζεηα, γηα λα ππνζηεξηρζνχλ εληαία νη ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο κεγάιεο καο πφιεο, 
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εηζεγνχκαζηε ηελ ζεκαληηθή απηή ζπδήηεζε ζην θπξίαξρν φξγαλν πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

Δπεηδή ην θξάγκα Αζηεξίνπ επξίζθεηαη απφ ηηο 26/8/2019 ζε θάζε αξρηθήο ζηαδηαθήο 

πιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν πξσηφθνιιν,                                                                                                           

Δπεηδή ε θπβέξλεζε θαη ην αξκφδην ππνπξγείν νθείιεη, θαηά ηνλ λφκν, λα κεξηκλήζεη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηνπ Φξάγκαηνο,                      

Δπεηδή ν θ Πειεηίδεο δίρσο λα καο ξσηήζεη, ελεκεξψζεη θαη απνδερζεί ηνλ δηάινγν επί ηνπ 

ζέκαηνο, εθθξάδεη ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, σο ζέζε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,                                                         

Δπεηδή ε άπνςε ηνπ «φια πξέπεη λα αλήθνπλ ζην θξάηνο θαη νη Γήκνη λα είλαη 

δηεθδηθεηηθνί πειάηεο ησλ ππνπξγείσλ» είλαη εληειψο αθξαία θαη ιαζεκέλε, κε ζπλέπεηα λα 

πξνηείλεη θξαηηθφ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο,                                                                                                                

Δπεηδή νη φκνξνη Γήκνη Γπηηθήο Αραταο θαη Δξπκάλζνπ, έρνπλ εθθξάζεη ηελ πξφζεζε ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππφ ζχζηαζε Φνξέα Λεηηνπξγίαο θαη νθείινπκε λα έρνπκε θνηλή ζηξαηεγηθή 

καδί ηνπο, θαζψο έρνπκε ακνηβαία θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα,                                                

Δπεηδή ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία είλαη απαξαίηεηε θαη 

κνλφδξνκνο γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπ ζέκαηνο,                      

Δπεηδή νθείινπκε λα μεθαζαξίζνπκε κε ζαθήλεηα ηηο απφςεηο καο γηα ην πιαίζην θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ππφ ζχζηαζε Φνξέα Λεηηνπξγίαο, Δπεηδή ην λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη 

νθείινπκε λα ην πξνζηαηεχζνπκε, θαζψο πξέπεη λα παξακείλεη κε απηφ ηνλ ραξαθηήξα, γηα λα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ,                                     

Δπεηδή ηα δίθηπα δηαλνκήο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ θξάγκαηνο είλαη έηνηκα θαη κάιηζηα 

ιφγσ πςνκεηξηθήο δηαθνξάο, ζα έξρνληαη πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο, δίρσο νηθνλνκηθφ θφζηνο 

θαη ελεξγεηαθή επηβάξπλζε,                                                                                                          

Δπεηδή ε θεκνινγνχκελε απφ ηνλ θ Πειεηίδε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο 

ΓΔΤΑΠ είλαη εληειψο αβάζηκε, θαζψο ε ΓΔΤΑΠ πιεξψλεη εηεζίσο 3.000.000 επξψ ζηελ ΓΔΖ σο 

αληιεηηθφ θφζηνο ζπλ επηπιένλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ γεσηξήζεσλ,                                                           

Δπεηδή ε εηζξνή ζαιάζζησλ πδάησλ πθαικπξψλεη ηα ππφγεηα πδάηηλα απνζέκαηα ηεο 

πεξηνρή θαη νη δηαζέζηκνη ζήκεξα ππφγεηνη πδάηηλνη πφξνη εμαληινχληαη θαη ζα ζπαλίδνπλ ζην 

κέιινλ,                                                      

Δπεηδή νη σθεινχκελνη Γήκνη θαη ε ΒΗΠΔ έρνπλ ηεξάζηηεο αλάγθεο θαη επηζπκνχλ ηελ 

άκεζε πδξνδφηεζε ηνπο, άξα ζέινπλ ηελ άκεζε ζχζηαζε ηνπ θνξέα, γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ νη 

ππνζηαζκνί ησλ ηξνθνδνηηθψλ αγσγψλ,                                                                                     

Δπεηδή εηδηθά ε ΒΗΠΔ νθείιεη κε δηθά ηεο έμνδα λα πξνεηνηκάζεη δίθηπα θαη ππνδνκέο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα λα ππνγξάςεη νηθνλνκηθή ζπκθσλία κε ηνλ θνξέα Λεηηνπξγίαο, σο ηδηνθηήηε θαη 

πάξνρν ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεπφκελσλ πνζνηήησλ,                                                                                       

Δπεηδή νθείινπκε λα εμνξζνινγήζνπκε ηελ ρξήζε ηνπ πνιχηηκνπ αγαζνχ, ηνπ πφζηκνπ 

λεξνχ, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,                                                                                                    

Δπεηδή ε ζηείξα άξλεζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πξέπεη λα πάςεη, λα είλαη ε επίζεκε ζέζε 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,                                                                                                   

Δπεηδή πιεζηάδεη ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ιηκλαία θάιπςε ηνπ ηακηεπηήξα ζα θζάζεη ζην 

πξνζδνθψκελν επίπεδν θαηάθιπζεο θαη πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη,                                                                                                     

Γη’ απηφ δειψλνπκε ηελ απφθαζε καο λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ ππφ ίδξπζε εηαηξεία κε ηνπο 

φκνξνπο Γήκνπο!» .  

 

Σν ώκα άθνπζε ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, σο 

θάησζη: 
«Απηή ε ζπλεδξίαζε θσηίδεη κε ηνλ πην θαζαξφ ηξφπν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ηνπο δχν δξφκνπο πνπ αθνινπζνχληαη. 

Απφ ηε κία κεξηά είλαη ν δξφκνο ππεξάζπηζεο ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ, ηνπ παηξατθνχ 

ιανχ, πνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη, ην λεξφ απφ ην θξάγκα Πείξνπ – Παξαπείξνπ λα έξρεηαη 

ΑΔΑ: ΩΣΟΟΩΞΙ-Γ0Π



αδάπαλα – δσξεάλ ζηνπο Γήκνπο Παηξέσλ, Γπηηθήο Αραΐαο, Δξπκάλζνπ. Ζ Γεκνηηθή Αξρή 

αθνχξαζηα ην πάιεςε θαη ζα ζπλερίζεη λα ην θάλεη θαη απηφο ν αγψλαο είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

Μέρξη ην 2026 ην λεξφ ζα ην παίξλνπκε δσξεάλ θαη είκαζηε ζίγνπξνη φηη έηζη ζα είλαη θαη ζηε 

ζπλέρεηα, εγγπεηήο γη’ απηή ηελ πνξεία ζα είλαη ν ιαφο ησλ 3 Γήκσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη ν δξφκνο πνπ αθνινπζνχλ νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη πνπ ππεξαζπίδνληαη θαη πινπνηνχλ νη παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη πνπ ζήκεξα 

πξνηείλνπλ, αληί λα δίλεηαη δσξεάλ ην λεξφ απφ ην θξάγκα έσο θαη ην 2026, λα ην πιεξψλνπλ νη 

θάηνηθνη ησλ 3 Γήκσλ. 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη φηη ν ιαφο πιεξψλεη θφξνπο, ΔΝΦΗΑ, ΦΠΑ, εηδηθνχο θφξνπο θαη 

πιήζνο άιια ραξάηζηα θαη δηθαηνινγεκέλα απαηηεί έξγα ζαλ απηφ ηνπ θξάγκαηνο Πείξνπ – 

Παξαπείξνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζή ηνπ. Γελ κπνξεί λα ζπλερίδεηαη ην 

ηάηζκα  ηεο νιηγαξρίαο ηνπ πινχηνπ, γηαηί ρξήκαηα πνπ δελ πάλε γηα ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ ιανχ, θαηαιήγνπλ ζηα ζεληνχθηα ησλ θαηφρσλ ηνπ πινχηνπ, κε αλαπηπμηαθά 

παξακχζηα πνπ ηα ρφξηαζε ν ιαφο. 

Ζ ζζελαξή ζηάζε ησλ 3 Γεκνηηθψλ Αξρψλ Πάηξαο, Γπηηθήο Αραΐαο θαη Δξπκάλζνπ 

απέλαληη ζηνπο θπβεξλψληεο απφ ην 2014, έθεξε απνηειέζκαηα. 

Παξφηη θπβεξλψληεο θαη πξφζπκεο δεκνηηθέο παξαηάμεηο καο θαινχζαλ, φπσο θαη ζήκεξα, λα 

πιεξψλεη ηε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ν ιαφο ηεο πεξηνρήο καο, θηάζακε ζήκεξα λα πξνρσξνχλ νη 

δηαδηθαζίεο γηα θαηαζθεπή ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ, επέθηαζε πδξνδφηεζεο νηθηζκψλ Δξπκάλζνπ 

– Γπηηθήο Αραΐαο θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο γηα 5 ρξφληα ππφ ηελ επνπηεία ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ. Σα έξγα ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

εζληθνχο πφξνπο. 

Ζ πδξνδφηεζε θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπο, ζα μεθηλήζεη αξρέο ηνπ 2021, φηαλ ζα έρνπλ 

νινθιεξσζεί φιεο νη δηαδηθαζίεο θαη ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ απφ ην πςφκεηξν 178, φπνπ είλαη 

ζήκεξα, ζα θηάζεη ζην 207. 

Σν ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα θαιέζνπκε ηνπο λένπο δεκάξρνπο λα 

ππεξαζπηζηνχκε ηελ πξνζσξηλή ηθαλνπνίεζε ησλ αηηεκάησλ καο θαη λα επηκείλνπκε, κε ηε 

ζηήξημε ηνπ ιανχ ηεο πεξηνρήο, ζηελ θαηεχζπλζε λα παίξλνπκε ην λεξφ δσξεάλ, γηαηί είλαη θπζηθφ 

αγαζφ θαη δελ πξέπεη λα εκπνξεπκαηνπνηεζεί. 

Πηζηεχσ φηη ζα θηλεζνχκε καδί κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο Δξπκάλζνπ θαη Γπηηθήο Αραΐαο, 

φπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε δεκνηηθή πεξίνδν, γηαηί απηφ είλαη ην ζπκθέξνλ θαη ην δίθην ησλ 

ζπκπνιηηψλ καο. 

Σν ζέκα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα απαζρφιεζε πξφζθαηα, ζηηο εθινγέο, ηνλ παηξατθφ ιαφ. 

Μπήθε ζηελ θξίζε ηνπ θαη απεθάλζε. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2023 ζα μαλακπεί ζηελ θξίζε ηνπ θαη εκείο απφ ηψξα ιέκε φηη δελ ζα 

αιιάμνπκε ζέζε, ζα ηνλ θαινχκε λα ππεξαζπηζηεί ηα δίθηα ηνπ θαη λα παίξλεη ην λεξφ δσξεάλ. Θα 

έρεηε θη εζείο ηε δπλαηφηεηα λα βάιεηε ηε ζέζε ζαο, λα ζηακαηήζεη λα παίξλεη ην λεξφ δσξεάλ θαη 

λα δεκηνπξγεζεί ε δηαδεκνηηθή επηρείξεζε πνπ ζέιεηε θαη λα πιεξψλεη. 

Χο Γήκνο ζα πξνρσξήζνπκε, φπσο έρνπκε ηνπνζεηεζεί θαη ζην Σερληθφ Πξφγξακκα, ζηελ 

θαηαζθεπή λένπ δηπιηζηεξίνπ, κε πξνδηαγξαθέο επεμεξγαζίαο θαη λεξνχ θαηεγνξίαο Α3. 

Δθηηκνχκε φηη ην θαινθαίξη ηνπ 2021 ζα είλαη έηνηκν. Ξεθηλάκε έξγα γηα λα γίλεη ε ζχλδεζε ησλ 

δηπιηζηεξίσλ καο κε ηηο θνηλφηεηεο ηνπ πξψελ Γήκνπ Ρίνπ, ψζηε λα ηειεηψζνπκε θαη κε απηφ ην 

ζνβαξφ ζέκα ηεο πδξνδφηεζεο. 

Παξάιιεια θαη κε επζχλε, ζα ζπληεξνχκε ηηο γεσηξήζεηο καο ζε πςειφ επίπεδν, γηα λα κε 

βξεζεί ε πφιε καο ζε δχζθνιε ζέζε, αλ ηα λεξά ηνπ θξάγκαηνο γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν 

παξνπζηάζνπλ πνηνηηθά ή πνζνηηθά πξνβιήκαηα. 

Ζ ζέζε ηεο Λατθήο πζπείξσζεο, πνπ αλαιπηηθά θαηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε ζηηο 23 

Ννεκβξίνπ 2018, είλαη απηή πνπ δίλεη ιχζε νινθιεξσκέλε ζην ζέκα ηνπ λεξνχ. 
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Ζ χπαξμε εληαίνπ θξαηηθνχ θνξέα πνπ ζα παξαθνινπζεί έξγα, ζα θάλεη παξεκβάζεηο θαη 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ζα αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο 

θ.ιπ., κπνξεί λα είλαη νδεγφο». 

 

Σν ώκα άθνπζε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΓΔΤΑΠ θ. Αλδξέα Παπαληθήηα θαη ηελ 

εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο, σο θάησζη: 
«Όπσο είλαη γλσζηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 26 Απγνχζηνπ 2019 ε έκθξαμε ηεο ζήξαγγαο 

εθηξνπήο ηνπ Φξάγκαηνο Πείξνπ – Παξαπείξνπ, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή νινθιεξψζεθε κε 7 

ρξφληα θαζπζηέξεζε θαη θφζηηζε πάλσ απφ 150 εθαη. επξψ. 

χκθσλα κε φζα ππνζηεξίδνπλ νη ππεχζπλνη, ζε δχν ρξφληα πεξίπνπ απφ ηελ έκθξαμε, ν 

ηακηεπηήξαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πδξνδνηήζεη ηνπο ηξεηο Γήκνπο (Παηξέσλ – Γπηηθήο Αραΐαο 

Δξπκάλζνπ). 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πδξνδφηεζεο ηεο πεξηνρήο θαη απνηειεί απφδεημε 

ησλ κεγάισλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Απνθαιχπηεηαη φηη ην 

θπξίαξρν αθήγεκα γηα ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο  ζε λεξφ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εκπνξεπκαηνπνίεζή ηνπ θαη ηηο απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα. 

Ζ δηαρείξηζε  ηνπ λεξνχ θαη ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηα πιαίζηα  ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ 

αλάπηπμεο  θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ιαφ.    

Ζ ηδησηηθνπνίεζε θαη ε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ λεξνχ, ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Δ.Δ. 

μεδηπιψλεηαη  ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο  ζηελ ρψξα καο. 

Δίλαη ν δξφκνο πνπ κεηαζέηεη  ην θφζηνο δηαρείξηζεο  ηνπ λεξνχ ζηα ιατθά λνηθνθπξηά, ηνπο 

θησρνχο  θαη κηθξνχο αγξφηεο, είλαη ν δξφκνο πνπ κεηαηξέπεη ην λεξφ  απφ θνηλσληθφ αγαζφ ζε 

εκπφξεπκα  αθξηβφ γηα ην ιαφ, επηβαξχλεη δξακαηηθά ηελ ιατθή θαηαλάισζε, κε απνηέιεζκα  λα 

γίλεηαη φιν θαη πνην δχζθνιε ε απξφζθνπηε ρξήζε γηα ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ. 

Δίλαη θαζαξφ φηη θαη εδψ ζε απηφ ην θξίζηκν  γηα ηελ δσή ησλ θάηνηθσλ καο   δήηεκα  

ζπγθξνχνληαη  δπν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ινγηθέο. Μηα, ε θπξίαξρε, πνπ βιέπεη ηε ιατθή αλάγθε 

γηα λεξφ, είηε σο θφζηνο είηε σο πεδίν θεξδνθνξίαο. Δίλαη ε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο πνπ πξνβάινπλ 

ζήκεξα ε  Κπβέξλεζε, ηα αζηηθά θφκκαηα ζην ζχλνιν ηνπο, ε  Δ.Δ., νη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη. 

Ζ δηαρείξηζε  ηνπ λεξνχ πξνο φθεινο ηνπ ιανχ  απαηηεί έλα ξηδηθά δηαθνξεηηθφ δξφκν 

αλάπηπμεο. Δίλαη  ππφζεζε θαη επζχλε  ελφο  ηζρπξνχ Λατθνχ Κηλήκαηνο θαη πεξλάεη αλαγθαζηηθά 

κέζα απφ ηελ  αλαηξνπή ηεο θπξίαξρεο πνιηηηθήο.  

Ζ ιατθή πάιε κπνξεί λα ππνρξεψζεη θαη ηηο   Κπβεξλήζεηο, έζησ θαη πξνζσξηλά,  λα 

ζηξέςνπλ   πφξνπο ζε  ππνδνκέο, πνπ αθνξνχλ ζηελ δσή ηεο ιατθήο  νηθνγέλεηαο.  

Ζ ζηάζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο είλαη ζπλεπήο γηα ηελ αλάγθε  ζπλνιηθήο αλαηξνπήο ηεο 

πνιηηηθήο πνπ εκπνξεπκαηνπνηεί ην λεξφ, κέζα απφ ηε θεξδνθφξα δξάζε είηε απφ ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο είηε απφ δεκνηηθέο θαη κηθηέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ δηαρείξηζή ηνπ απφ Αλψλπκε Δηαηξεία ή απφ Γηαδεκνηηθή  Δπηρείξεζε, ζα έρεη 

απνηέιεζκα ηελ ηδησηηθνπνίεζε  θαη ηελ παξαπέξα  εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ λεξνχ. Θα 

επηβαξπλζνχλ  ηα ιατθά ζηξψκαηα κε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ. 

Χο Γεκνηηθή Αξρή, ζηεξίδνπκε ηε ιατθή απαίηεζε  θαη ην δηθαίσκα γηα θζελφ, ειεγκέλν 

πνηνηηθά λεξφ. 

ηεξίδνπκε ηνλ αγψλα ελάληηα  ζε θάζε κνξθή  ηδησηηθνπνίεζεο ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα, 

ζηελ επηβάξπλζε ηνπ ιανχ. 

Με βάζε απηή ηε ζέζε  δηεθδηθνχκε ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ Φξάγκαηνο. Απφ ην 2016, 

είρακε ππνβάιιεη ηηο θνηλέο ζέζεηο καο κε ην Γήκν Γπηηθήο Αραΐαο θαη ην Γήκν Δξπκάλζνπ ζην 

Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζηνλ ηφηε Γεληθφ Γξακκαηέα  θ. Γέδε. 

Χο Γεκνηηθφ πκβνχιην έρνπκε απνθαζίζεη θαη δηεθδηθνχκε, ε δηαρείξηζε ηνπ θξάγκαηνο 

Πείξνπ-Παξαπείξνπ λα γίλεη απφ Δζληθφ Γεκφζην Οξγαληζκφ Τδάηηλσλ  Πφξσλ, πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζα ζρεδηάδεη, ζα πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ, ζα 
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πινπνηεί ην έξγν ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα παξέρεη δσξεάλ λεξφ, θαζαξφ θαη πγηεηλφ γηα 

φινπο.  

Απηφ ην κεγάιν δήηεκα, ηέζεθε ζηνλ Παηξατθφ ιαφ ζηηο πξφζθαηεο δεκνηηθέο εθινγέο θαη 

ε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία, ελέθξηλε ηελ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.  

Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζα ηηκήζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ςήθν ηνπ ιανχ. Σελ δεκνθξαηηθή 

επηινγή ηνπ. Μαδί κε ηνλ Παηξατθφ ιαφ, ζα εληείλνπκε ηνλ αγψλα καο γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί 

φπσο πξνηείλνπλ απφ ην 2014 νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΚΗΝΑΛ, 

Αλψλπκε Δηαηξεία, Γηαδεκνηηθή επηρείξεζε, πνπ ζα ηελ δηαρεηξίδνληαη νη Γήκνη θαη ε Πεξηθέξεηα 

ζηελ βάζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.  

Άζρεηα κε ηνλ ηίηιν «Γηαδεκνηηθή», πξφθεηηαη γηα Α.Δ., πνπ ζα εκπνξεπκαηνπνηήζεη 

πεξαηηέξσ ην λεξφ, αθνχ ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζα επηβαξχλεη ηα ιατθά ζηξψκαηα 

κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ.  

Σν επηρείξεκα φηη έηζη ζα απνηξαπεί ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Φξάγκαηνο απφ ηελ Κπβέξλεζε, 

είλαη ππνθξηηηθφ θαη ςεχηηθν γηαηί ε ιχζε πνπ πξνηείλνπλ, είλαη ζηελ νπζία ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

Φξάγκαηνο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα. 

Απαηηνχκε Γεκφζην, Κξαηηθφ Φνξέα, Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

δηαρείξηζεο ηνπ Φξάγκαηνο, πνπ ζα παξέρεη δσξεάλ ην λεξφ ηνπ θξάγκαηνο.  

Νεξφ, βαζηθφ θνηλσληθφ αγαζφ, θαζαξφ πνηνηηθφ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο». 

 

 Σν ώκα άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο 

νκηιεηέο – δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο.  

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 Με ε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε θαη νη θ.θ. 

Νηθνιφπνπινο Νηθφιανο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο θαη Φηινπνχινπ 

Μαξία, θαηεηέζεζαλ 2 πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε: 

 

Α) Πξόηαζε όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ εηζεγεηή εθ κέξνπο ησλ ππνγξαθόλησλ 

ηελ αίηεζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα 

Γηεζλήο ύγρξνλε Πόιε» θ. Αιέμαλδξν Υξπζαλζαθόπνπιν, σο θάησζη: 
 «Δπεηδή πηζηεχνπκε φηη ην λεξφ είλαη ζπάλην θαη πνιχηηκν θνηλσληθφ αγαζφ, νη Γήκνη 

Παηξέσλ, Δξπκάλζνπ θαη Γπηηθήο Αραΐαο, νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ζηελ Γηαρείξηζε 

θαη Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα ηνπ Φξάγκαηνο Αζηεξίνπ (Πείξνπ-Παξαπείξνπ), γηα λα εγγπεζνχλ ηνλ 

Απηνδηνηθεηηθφ θαη Γεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θαη λα απνηξέςνπλ ζην κέιινλ κηα ελδερφκελε 

ηδησηηθνπνίεζε ηνπ.  

Απνθαζίδνπκε :  

1) Ο Γήκνο Παηξέσλ λα γίλεη ζπκκέηνρνο ζηνλ ππφ ζχζηαζε Γηαδεκνηηθφ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην,  ψζηε λα επηηεπρζεί ν 

ζηφρνο γηα άθζνλν, πνηνηηθά θαιχηεξν θαη θζελφηεξν λεξφ γηα ηνπο Γεκφηεο. ηνλ  θνξέα 

λα κελ ζπκκεηέρεη ηδηψηεο!  

2) Ζ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ θνξέα, άλσ ηνπ 51% λα αλήθεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε Ά 

βαζκνχ.  Σα δε πνζνζηά θάζε Γήκνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε θνηλή δηαβνχιεπζε ησλ ηξηψλ 

Γήκσλ Παηξέσλ, Δξπκάλζνπ θαη Γπηηθήο Αραταο.  

3) Ο Γήκνο Παηξέσλ δεζκεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί καδί κε ηνπο Γήκνπο Δξπκάλζνπ θαη 

Γπηηθήο Αραταο, ελαξκνληδφκελνο καδί ηνπο γηα θνηλή ζηάζε, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθφκελε απφθαζε,  έλαληη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ.   

4) Ο Φνξέαο  λα ηδξπζεί κε φπνηα λνκηθή κνξθή θξηζεί απφ θνηλνχ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα, 

κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ Κξάηνπο.    
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5) Δπηζεκαίλνπκε πσο ε ζπκκεηνρή ζηνλ ηδξπφκελν Φνξέα, ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο,  φζν  θαη ηνπ Κξάηνπο είλαη  απαξαίηεηε  γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. Σν θξάηνο 

νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ησλ ηερληθψλ 

παξεκβάζεσλ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ χςνπο.  

6) πζηήλεηαη πιαηηά επηηξνπή κε ηνπο επηθεθαιήο φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνλ Γήκαξρν, γηα λα δηαβνπιεπηεί θαη λα ζπλαληεζεί απφ θνηλνχ κε 

ηνπο δχν φκνξνπο Γεκάξρνπο,  κε ηνλ αξκφδην ππνπξγφ, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

7) Ζ απφθαζε καο γηα ηελ ίδξπζε Γηαδεκνηηθνχ Φνξέα ιακβάλεηαη ζήκεξα  4/3/2020 θαη 

δεζκεχεη ηνλ Γήκν ζην ζχλνιν ηνπ, λα εξγαζηεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

8) Κξίλεηαη εληειψο αλεδαθηθή, αδηέμνδε θαη ιαζεκέλε ε άπνςε πεξί ίδξπζεο θξαηηθνχ θνξέα 

δηαρείξηζεο ηνπ θξάγκαηνο, θαζψο ειινρεχεη θηλδχλνπο,  λα ραζεί απφ ηελ Γεκνηηθή 

εμνπζία, πνπ είλαη ν αζθαιέζηεξνο θνηλσληθφο θνξέαο ππεξάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη λα πεξάζεη ζε ηδηψηεο.   

9) Ζ απφθαζε λα δηαλεκεζεί απφ ην γξαθείν ηχπνπ ηνπ Γήκνπ πξνο φια ηα κέζα ελεκέξσζεο 

θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Να δεκνζηεπηεί κάιηζηα σο δεκφζηα 

θαηαρψξηζε, γηα λα ελεκεξσζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ν παηξατθφο ιαφο.  

10) Ζ απφθαζε λα ζηαιεί πξνο ηνλ ππνπξγφ Τπνδνκψλ, πνπ είλαη αξκφδηνο λα ζπζηήζεη ηνλ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο, σο αίηεκα γηα ζπλάληεζε κε ηελ πιαηηά επηηξνπή ησλ 

ηξηψλ Γήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» 

 

ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Υξπζαλζαθφπνπινο Αιέμαλδξνο, Αιεμφπνπινο Γξεγφξηνο, 

νισκνχ Αηθαηεξίλε, Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Μνίξαιεο Νηθφιανο, 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Παπαδεκάηνο Νηθφιανο, Εαθεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Θενδσξφπνπινο 

Νηθφιανο, Ξπιηάο Θεφδσξνο, βφιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, Νηθνιφπνπινο 

Νηθφιανο, Βνξίζεο Γηνλχζηνο, Φηινπνχινπ Μαξία, Ρψξνο Γεψξγηνο, Γξεγφξεο Ζιίαο, Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο, Φσκάο Πέηξνο, Γνχξνο Αζαλάζηνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθφιανο, 

Κνπλάβεο Αληψληνο (ζύλνιν 24). 
Ο θ. Νηξίληαο Θεφδσξνο δήισζε φηη ππεξςεθίδεη ηα 6 πξώηα ζεκεία ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο.  

 

Β) Πξόηαζε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ Γήκαξρν 

Παηξέσλ θ. Κώζηα Πειεηίδε, σο θάησζη: 
« ε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 950/23-11-2018 απφθαζεο πνπ γηα εκάο ζπλερίδεη λα είλαη ε βαζηθή 

θαηεχζπλζε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φπσο έρεη απνθαζίζεη, δηεθδηθεί ε δηαρείξηζε ηνπ θξάγκαηνο 

Πείξνπ-Παξαπείξνπ λα γίλεη απφ Δζληθφ Γεκφζην Οξγαληζκφ Τδάηηλσλ Πφξσλ, πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζα ζρεδηάδεη, ζα πξνζιακβάλεη πξνζσπηθφ, ζα 

πινπνηεί ην έξγν ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα παξέρεη δσξεάλ λεξφ, θαζαξφ θαη πγηεηλφ γηα 

φινπο.  

Απηφ ην κεγάιν δήηεκα, ηέζεθε ζηνλ Παηξατθφ ιαφ ζηηο πξφζθαηεο δεκνηηθέο εθινγέο θαη 

ε ζπληξηπηηθή ηνπ πιεηνςεθία, ελέθξηλε ηελ πνιηηηθή ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.  

Ζ Γεκνηηθή Αξρή ζα ηηκήζεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ςήθν ηνπ ιανχ. Σελ δεκνθξαηηθή 

επηινγή ηνπ. Μαδί κε ηνλ Παηξατθφ ιαφ, ζα εληείλνπκε ηνλ αγψλα καο γηα λα κελ δεκηνπξγεζεί 

φπσο πξνηείλνπλ απφ ην 2014 νη δεκνηηθέο παξαηάμεηο ηεο Ν.Γ., ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ηνπ ΚΗΝΑΛ, 

Αλψλπκε Δηαηξεία, Γηαδεκνηηθή επηρείξεζε, πνπ ζα ηελ δηαρεηξίδνληαη νη Γήκνη θαη ε Πεξηθέξεηα 

ζηελ βάζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ.  

Άζρεηα κε ηνλ ηίηιν «Γηαδεκνηηθή», πξφθεηηαη γηα Α.Δ., πνπ ζα εκπνξεπκαηνπνηήζεη 

πεξαηηέξσ ην λεξφ, αθνχ ην θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζα επηβαξχλεη ηα ιατθά ζηξψκαηα 

κε ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ λεξνχ.  
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Σν επηρείξεκα φηη έηζη ζα απνηξαπεί ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ Φξάγκαηνο απφ ηελ Κπβέξλεζε, 

είλαη ππνθξηηηθφ θαη ςεχηηθν γηαηί ε ιχζε πνπ πξνηείλνπλ, είλαη ζηελ νπζία ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ 

Φξάγκαηνο απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηελ Πεξηθέξεηα. 

Απαηηνχκε Γεκφζην, Κξαηηθφ Φνξέα, Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) 

δηαρείξηζεο ηνπ Φξάγκαηνο, πνπ ζα παξέρεη δσξεάλ ην λεξφ ηνπ θξάγκαηνο.  

Νεξφ, βαζηθφ θνηλσληθφ αγαζφ, θαζαξφ πνηνηηθφ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο». 

 

 ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ ηα παξφληα κέιε ηε Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη νη θ.θ. Μειάο 

Παλαγηψηεο, Αζαλαζφπνπινο Αλδξέαο, Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο, Καηζαθνχιεο Δπάγγεινο, 

Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο, Πιέζζαο Γηνλχζηνο, ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή,  

Σνγηνπνχινπ Αλαζηαζία, Αζπξνχιηα νθία, Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα 

- Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεψξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, Νηάξνπ Μαξία, Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 

Πειεθνχδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεφδσξνο (ζύλνιν 19).  

 

Γ) Ο θ. Υξήζηνο Παηνχραο δήισζε «απνρή» .  

 

 Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην ώκα: 
 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγθξίλεη ηελ πξφηαζε φπσο απηή θαηεηέζε απφ ηνλ εηζεγεηή εθ κέξνπο ησλ 

ππνγξαθφλησλ ηελ αίηεζε ηεο Αληηπνιίηεπζεο, επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 

«Πάηξα Γηεζλήο χγρξνλε Πφιε» θ. Αιέμαλδξν Υξπζαλζαθφπνπιν, σο θάησζη: 

 

Δπεηδή πηζηεχνπκε φηη ην λεξφ είλαη ζπάλην θαη πνιχηηκν θνηλσληθφ αγαζφ, νη Γήκνη 

Παηξέσλ, Δξπκάλζνπ θαη Γπηηθήο Αραΐαο, νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ζηελ 

Γηαρείξηζε θαη Λεηηνπξγία ηνπ Φνξέα ηνπ Φξάγκαηνο Αζηεξίνπ (Πείξνπ-Παξαπείξνπ), γηα 

λα εγγπεζνχλ ηνλ Απηνδηνηθεηηθφ θαη Γεκφζην ραξαθηήξα ηνπ θαη λα απνηξέςνπλ ζην 

κέιινλ κηα ελδερφκελε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ.  

Απνθαζίδνπκε :  

1) Ο Γήκνο Παηξέσλ λα γίλεη ζπκκέηνρνο ζηνλ ππφ ζχζηαζε Γηαδεκνηηθφ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη λα ζπκκεηέρεη ζην Γηνηθεηηθφ ηνπ πκβνχιην,  

ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο γηα άθζνλν, πνηνηηθά θαιχηεξν θαη θζελφηεξν λεξφ γηα 

ηνπο Γεκφηεο. ηνλ  θνξέα λα κελ ζπκκεηέρεη ηδηψηεο!  

2) Ζ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ θνξέα, άλσ ηνπ 51% λα αλήθεη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε Ά βαζκνχ.  Σα δε πνζνζηά θάζε Γήκνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε θνηλή 

δηαβνχιεπζε ησλ ηξηψλ Γήκσλ Παηξέσλ, Δξπκάλζνπ θαη Γπηηθήο Αραταο.  

3) Ο Γήκνο Παηξέσλ δεζκεχεηαη λα ζπλεξγαζηεί καδί κε ηνπο Γήκνπο Δξπκάλζνπ θαη 

Γπηηθήο Αραταο, ελαξκνληδφκελνο καδί ηνπο γηα θνηλή ζηάζε, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξηγξαθφκελε απφθαζε,  έλαληη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ.   

4) Ο Φνξέαο λα ηδξπζεί κε φπνηα λνκηθή κνξθή θξηζεί απφ θνηλνχ πεξηζζφηεξν 

ζπκθέξνπζα, κε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνπ Κξάηνπο.    

5) Δπηζεκαίλνπκε πσο ε ζπκκεηνρή ζηνλ ηδξπφκελν Φνξέα, ηφζν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Διιάδαο, φζν  θαη ηνπ Κξάηνπο είλαη  απαξαίηεηε  γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. 

Σν θξάηνο νθείιεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη ησλ 

ηερληθψλ παξεκβάζεσλ κεγάινπ νηθνλνκηθνχ χςνπο.  
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6) πζηήλεηαη πιαηηά επηηξνπή κε ηνπο επηθεθαιήο φισλ ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνλ Γήκαξρν, γηα λα δηαβνπιεπηεί θαη λα ζπλαληεζεί απφ 

θνηλνχ κε ηνπο δχν φκνξνπο Γεκάξρνπο, κε ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

7) Ζ απφθαζε καο γηα ηελ ίδξπζε Γηαδεκνηηθνχ Φνξέα ιακβάλεηαη ζήκεξα  4/3/2020 

θαη δεζκεχεη ηνλ Γήκν ζην ζχλνιν ηνπ, λα εξγαζηεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

8) Κξίλεηαη εληειψο αλεδαθηθή, αδηέμνδε θαη ιαζεκέλε ε άπνςε πεξί ίδξπζεο 

θξαηηθνχ θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ θξάγκαηνο, θαζψο ειινρεχεη θηλδχλνπο,  λα ραζεί 

απφ ηελ Γεκνηηθή εμνπζία, πνπ είλαη ν αζθαιέζηεξνο θνηλσληθφο θνξέαο 

ππεξάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη λα πεξάζεη ζε ηδηψηεο.   

9) Ζ απφθαζε λα δηαλεκεζεί απφ ην γξαθείν ηχπνπ ηνπ Γήκνπ πξνο φια ηα κέζα 

ελεκέξσζεο θαη λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Να δεκνζηεπηεί κάιηζηα 

σο δεκφζηα θαηαρψξηζε, γηα λα ελεκεξσζεί ζην ζχλνιφ ηνπ ν παηξατθφο ιαφο.  

10) Ζ απφθαζε λα ζηαιεί πξνο ηνλ Τπνπξγφ Τπνδνκψλ, πνπ είλαη αξκφδηνο λα 

ζπζηήζεη ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο, σο αίηεκα γηα ζπλάληεζε κε ηελ 

πιαηηά επηηξνπή ησλ ηξηψλ Γήκσλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 

 

 

 

         Ο Πξόεδξνο                             Ο Γξακκαηεύσλ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ                       ΑΝΓΡΔΑ ΠΑΠΑΝΗΚΖΣΑ 
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