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ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΡΔΤΗ 

        ε πλεύκα ζπλεξγαζίαο ζπδεηήζεθε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ 

Σξίηε 29 Μαξηίνπ ην κεγάιν ζέκα ηεο ύδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Πύδλαο – 
Κνιηλδξνύ. 

        Απνθαζίζηεθε λα μεθηλήζεη θνηλή πξνζπάζεηα όισλ ησλ παξαηάμεσλ 
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ κεγαιύηεξνπ πξνβιήκαηνο πνπ γηα 
δεθαεηίεο ηαιαηπσξεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Βόξεηαο Πηεξίαο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο 
δσδεθακεινύο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ ύδξεπζε, ε νπνία ζπζηάζεθε ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2015 κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ θ. Δπάγγεινπ Λαγδάξε. 
         Η νκάδα εξγαζίαο  ύζηεξα από 6κελε έξεπλα θαη θαηαγξαθή όισλ 
ησλ δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία δεθάδσλ ζειίδσλ θαη θαηόπηλ ζπρλώλ 

ζπλεδξηάζεσλ ,  παξνπζίαζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθέληξσζε  θαη 
απεπζπλόκελε πξνο ην δήκαξρν θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην επεζήκαλε όηη 

ζα πξέπεη ΑΜΔΑ λα ιεθζνύλ απνθάζεηο για πολιηικές, διοικηηικές, 
νομικές πρωηοβοσλίες καθώς και για ηον προγραμμαηιζμό έργων 

σποδομής όπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ:  
ΠΟΛΙΣΙΚΔ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ 

 Να επηδησρζεί  ζπλάληεζε κε ηνλ Πξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γ ηνπ 

πλδέζκνπ Ύδξεπζεο γηα λα ηνπο παξνπζηαζηεί ε θαηάζηαζε όπσο 
θαηαγξάθηεθε θαη λα εμεηαζηεί ε δπλαηόηεηα άκεζεο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθώλ ύδξεπζεο κε ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΔ ΓΔΜΔΤΔΙ ΚΑΙ ΓΡΑ-
ΔΙ, όπσο ζύλαςε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ πλδέζκνπ κε 
ην Γήκν γηα λα αλαιάβεη ν Γήκνο ηε ζπληήξεζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ 
ηνπ νξίσλ θαη παξάιιεια λα σξηκάζεη πξνηάζεηο έξγσλ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πθηζηακέλσλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη γηα ηε 
θαηαζθεπή λέσλ έξγσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ύδξεπζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ. 

 
       Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα όηη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

ζπλεξγαζίαο κε ην ύλδεζκν ζα πξέπεη ΑΜΔΑ ν Γήκνο λα ελεξγήζεη θαη 
λα πξνβεί ζε διοικηηικές, νομικές πρωηοβοσλίες ώζηε λα επηιπζνύλ 
εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ εθθξεκνύλ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πλδέζκνπ. 

        Δπίζεο θξίζεθαλ σο θαηεπείγνπζεο κηα ζεηξά ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα 
πξέπεη λα πξνβεί ν Γήκνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό 

λέσλ έξγσλ ώζηε λα απνθεπρζεί ε επηδείλσζεο ηεο θαηάζηαζεο ζηελ 
ύδξεπζε. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξζεθαλ:  



 Η νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλόξπμεο λέσλ πδξεπηηθώλ 
γεσηξήζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ήδε επεξρόκελνπ 

πξνβιήκαηνο έιιεηςεο πδξεπηηθνύ λεξνύ. 
 Η  θαηαζθεπή δηθηύνπ ύδξεπζεο από Παιηόζηαλε έσο θελδάκε. 

 Η πξνεηνηκαζία θαθέινπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ έξγσλ γηα ηε 
ηνπνζέηεζε θίιηξσλ (Αιώληα, Καηαράο), θαζώο θαη γηα ηνλ 
ηειεέιεγρν θαη ηειερεηξηζκό ησλ Γεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ύδξεπζεο. 
Σέινο πξνηάζεθε από ην Γήκαξρν θ. Δπάγγειν Λαγδάξε θαη έγηλε 

απνδεθηό από ην Γεκνηηθό ζπκβνύιην, λα εμεηαζηεί ζε ζύζθεςε πνπ ζα 
πξνθαιέζεη ν Γήκνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ  κε  ζέκα ηε δπλαηόηεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάγκαηνο θαη ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηεο «Μόξλαο». 

Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ, από 
ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη ηνπνζεηήζεθαλ, νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ 

θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Κνιηλδξνύ, Ρπαθίσλ, Διεπζεξνρσξίνπ,  Ληβαδίνπ, 
Καζηαληάο, Μαθξπγηάινπ, Αισλίσλ θαη Παιαηόζηαλεο. 
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