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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παποςζιάζηηκε η μελέηη για ηο θοπέα διασείπιζηρ ηος θπάγμαηορ Πείπος – Παπαπείπος

Μανώληρ Αγγελάκαρ: «Το νεπό είναι και θα παπαμείνει κοινωνικό αγαθό»
Παξνπζηάζηεθε, ζήκεξα ην κεζεκέξη, ζε επξεία ζύζθεςε, ζηα γξαθεία ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, από ηνλ επηζηεκνληθό ππεύζπλν, θαζεγεηή Τδξαπιηθήο
Μεραληθήο ηνπ Σκ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Αλέξανδπο
Δημηηπακόποςλο, ε κειέηε γηα ηε ζύζηαζε θνξέα δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ
έξγνπ «Ύδρεσζη Πάηρας, Βιομητανικής Περιοτής Πάηρας (ΒΙ.ΠΕ.) και οικιζμών
βορειοδσηικής Αταΐας από ηοσς ποηαμούς Πείρο και Παραπείρο».
Παξόληεο ζηε ζύζθεςε ήηαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Μανώληρ Αγγελάκαρ, νη
Δήκαξρνη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην θνξέα δήκσλ, Παηξέσλ Γιάννηρ Δημαπάρ, Δπη.
Αραΐαο Ανδπέαρ Παναγιωηόποςλορ, Εξπκάλζνπ Θάνορ Καππήρ θαζώο θαη
Αληηδήκαξρνη, εθπξόζσπνη θαη ζηειέρε ησλ ηξηώλ δήκσλ, εθπξόζσπνη ηνπ ΤΠΕΚΑ,

θαζεγεηέο θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, πνπ ζπλέβαιαλ
ζηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο.
Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο κειέηεο, νη θύξηνη Δεκαξάο, Παλαγησηόπνπινο θαη
Καξπήο θαη εθπξόζσπνη θνξέσλ εμέθξαζαλ ηηο απόςεηο, όπσο θαη θάπνηεο
δηαθσλίεο ηνπο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, ελώ δεζκεύηεθαλ λα
θαηαζέζνπλ νινθιεξσκέλεο ηηο πξνηάζεηο ηνπο γξαπηώο, εληόο ηνπ επόκελνπ
15ζεκέξνπ.

Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο, αθνύ επραξίζηεζε ηνπο παξηζηάκελνπο ζηελ παξνπζίαζε
ηεο κειέηεο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ηνπο, πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ αξηηόηεξε
νινθιήξσζή ηεο, δηαβεβαίσζε όηη ην λεξό ζηε ρώξα καο είλαη θαη ζα παξακείλεη
θνηλσληθό αγαζό θαη όηη ε ζύλζεζε ηνπ θνξέα, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, δηαζθαιίδεη, απόιπηα, ην δεκόζην ραξαθηήξα ησλ πδάησλ.

Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαβνύιεπζεο, ε Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε ζα
δηαβηβάζεη ηε κειέηε θαζώο θαη ηηο ζέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ Εηδηθή
Τπεξεζία Δεκνζίσλ Έξγσλ, Οδηθώλ εξάγγσλ & Λνηπώλ Τπνγείσλ Έξγσλ (ΕΤΔΕΟΤΕ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ &
Δηθηύσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηε ζύζηαζε ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαη
ιεηηνπξγίαο.

