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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τθσ 15θσ/ 08.07.2022 Σακτικισ υνεδρίαςθσ
του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Βζλου – Βόχασ.

Αρικμόσ Απόφαςθσ: 46/2022
Θζμα 1ο: Αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ νεροφ ςτο Διμο Βζλου Βόχασ.
ιμερα τθν 08θ του μθνόσ Ιουλίου θμζρα Παραςκευι του ζτουσ 2022 και ϊρα 20.30 ςυνιλκε ςε
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ
φςτερα από τθν με αρικ. πρωτ. 4753/05.07.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ
υμβουλίου κ. ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΣΡΩΓΑΔΗ, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010
άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ και ςτο
Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν
παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι τρία (23) μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ, Πρόεδροσ
2. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ
3. Περρισ Νικόλαοσ, Γραμματζασ
4. Καλλίρθ Μαρία
5. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
6. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
7. δράλθσ Μιχαιλ
8. Σριανταφφλλου Κων/νοσ
9. ιάχοσ Ανδρζασ
10. Ράπτθσ Θεόδωροσ
11. Ρόηοσ Νικόλαοσ
12. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
13. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
14. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
15. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
16. Δθμθτρίου Μαρία
17. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
18. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
19. Κατςιφϊλθσ Παναγιϊτθσ
20. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
21. Λιάκοσ Μιχαιλ
22. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
23. Μπιτςάκου Αςπαςία

ΑΠΟΝΣΕ
1. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
2. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
3. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
4. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
(δεν προςιλκαν αν και
προςκλικθκαν νόμιμα)

τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
Παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι κ.κ. :
1. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ
Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ
2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
Πρόεδροσ Νεράντηασ
3. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ
4. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου
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ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ :
1. Καλαντηισ Δθμιτριοσ
Πρόεδροσ τιμάγκασ
3 Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ Πρόεδροσ Χαλκείου
7. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ
Πρόεδροσ Μπολατίου
9. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ
11. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαικοφ

2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ
4. Βαςιλείου Γεϊργιοσ
6. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ
8. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
10. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ

Πρόεδροσ Σαρςινων
Πρόεδροσ Βραχατίου
Πρόεδροσ Κοκκωνίου
Πρόεδροσ ουλθναρίου
Πρόεδροσ Κρθνϊν

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τθν υπάλλθλο Ν. Μελίκογλου.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ νεροφ ςτο
Διμο Βζλου Βόχασ», και ηιτθςε να ςυηθτθκεί ωσ κατεπείγον ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5
του αρκρ. 67 του Ν. 3852/2010 λόγω ανάγκθσ αποφάςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ζλλειψθσ
νεροφ. Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αποδζχκθκε ομόφωνα τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ κρίνοντάσ το ωσ
κατεπείγον.
τθ ςυνζχεια ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν με Α.Π. 4724/04-07-2022 αίτθςθ του ενόσ τρίτου (1/3)
των μελϊν του Δθμοτικοφ υμβουλίου με κζμα ςφγκλιςθ εκτάκτου δθμοτικοφ ςυμβουλίου με κζμα
ζλλειψθ νεροφ ςτο Διμο μασ.
Ακολοφκωσ πιραν το λόγο με τθ ςειρά οι κάτωκι ομιλθτζσ, οι οποίοι μεταξφ άλλων είπαν τα εξισ :
• κ. Νικόλαοσ Ραχανιϊτθσ :
ΑΧΑΝΛΩΤΘΣ: Κφριε Διμαρχε, κυρίεσ και κφριοι ςφμβουλοι, κυρίεσ και κφριοι, το πρόβλθμα τθσ
λειψυδρίασ το οποίο ζχει φζρει τθν ζδρα του Διμου Βζλου - Βόχασ ςε τραγικι κατάςταςθ, είναι
αποτζλεςμα αδράνειασ, ζλλειψθσ ςυγκεκριμζνου ςχεδίου και ζργων, που δεν ζγιναν τθν τελευταία
10ετία για να εξαςφαλιςτεί νερό τόςο ςτο Ηευγολατιό όςο και ςτα άλλα Διαμερίςματα του Διμου,
που ζχουν ςοβαρά προβλιματα.
Θ μειοψθφία ςυγκάλεςε αυτό το ζκτακτο Δθμοτικό Συμβοφλιο, για να ενθμερωκεί το Σϊμα και οι
δθμότεσ για τισ ενζργειεσ που ζχουν γίνει ι κα γίνουν προκειμζνου να ςταματιςει ο εφιάλτθσ που
ηουν ςιμερα 5.000 πολίτεσ ςτο Ηευγολατιό. Στο Ηευγολατιό δυςτυχϊσ πάρα πολλά ςπίτια ζχουν να
δουν νερό 35 μζρεσ περίπου, 30-35 μζρεσ δεν ζχει φτάςει ςταγόνα νερό και μάλιςτα μζςα ςε
ςυνκικεσ απόλυτου καφςωνα.
Θ ζδρα του Διμου Βζλου - Βόχασ κυριολεκτικά βρίςκεται ςε τραγικι κατάςταςθ και κάκε μζρα
χειροτερεφει. Στθν ίδια κατάςταςθ βρίςκεται και θ αγροτικι παραγωγι τθσ περιοχισ με τα κτιματα
να μαραηϊνουν, να εγκαταλείπονται και να απειλείται θ επιβίωςθ εκατοντάδων οικογενειϊν.
Θ κατάςταςθ ζχει φτάςει ςτο απροχϊρθτο και οι ςυμπολίτεσ μασ δίκαια διαμαρτφρονται και ηθτάνε
ευκφνεσ από όλουσ μασ για τθν εξακλίωςθ ςτθν οποία ζχουν περιζλκει. Να κυμίςουμε κ. Διμαρχε
ότι ιδθ ζχουν περάςει 11 θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ του Δθμάρχου Κορινκίων ότι κα δϊςει ζςτω
και μια ελάχιςτθ ποςότθτα νεροφ για να ανακουφιςτεί το Ηευγολατιό, αλλά ακόμθ μζχρι ςιμερα δεν
ζχει ζρκει το νερό. Ξζρατε το πρόβλθμα και δεν είχατε προτείνει καμία λφςθ.
Τϊρα τρζχουμε να προλάβουμε το χρόνο.
Ρζντε χιλιάδεσ άνκρωποι ηουν ςε άκλιεσ ςυνκικεσ και οφείλουμε εμείσ να τουσ δϊςουμε
ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ και λφςεισ. Ρρζπει να καταλάβετε ότι ηοφμε ςε ςυνκικεσ ακραίων
φαινομζνων λειψυδρίασ και ζπρεπε ιδθ να είχατε τρζξει τισ διαδικαςίεσ να κθρυχκεί θ Δθμοτικι
Ενότθτα Βόχασ ι τουλάχιςτον το Ηευγολατιό ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
Είναι κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ και το τραγικό είναι ότι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, που ζχει
και τθ κεςμικι υποχρζωςθ, είναι παντελϊσ αποφςα και ςφυρίηει αδιάφορα μπροςτά ςτο πρόβλθμα.
Θ Δθμοτικι Ενότθτα Βόχασ και ιδιαίτερα το Ηευγολατιό πρζπει να κθρυχκεί - κι αυτό προτείνουμε
ςιμερα μεταξφ άλλων - ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, γιατί δυςτυχϊσ για μια ακόμθ φορά μασ
προκαλεί απζραντθ κλίψθ ο τρόποσ που θ δθμοτικι αρχι αντιμετωπίηει τθν περιοχι μασ.
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Κφριε Διμαρχε, ενϊ γνωρίηατε το μεγάλο πρόβλθμα φδρευςθσ και άρδευςθσ που εντοπίηεται ςτθ
Βόχα εςείσ τι κάνατε ; Ρανθγυρίηετε γιατί πετφχατε 2.200.000 ευρϊ για τεχνικό ζργο ςτο Βζλο.
Ριγαν όλα ςτο Βζλο. Δεν κα μποροφςαν να πάνε και κάποια μικροποςά ςε κάποια άλλα
Διαμερίςματα; Θ Βόχα λιμοκτονεί και καταςτρζφεται θ παραγωγι τθσ και εςείσ εκτιμιςατε ότι δεν
είναι πρϊτθ προτεραιότθτα. Δυςτυχϊσ δεν είναι μόνο αυτό.
Ριρατε πριν λίγεσ μζρεσ 200.000 ευρϊ από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ για να αντιμετωπίςετε το
πρόβλθμα νεροφ και άλλεσ 354.000 ευρω για κάλυψθ εκτάκτων αναγκϊν.
Ηθτάμε:
1. Να κθρυχκεί ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ θ Δθμοτικι Ενότθτα Βόχασ και ιδιαίτερα το
Ζευγολατιό.
2. Να ηθτιςουμε τθν ζκτακτθ ςφγκλθςθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου για να αναλάβει τισ
μεγάλεσ ευκφνεσ τθσ θ περιφζρεια Πελοποννιςου.
3. Να ενθμερωκοφμε πότε κα ζρκει το νερό τθσ Κορίνκου και κυρίωσ ςε ποια ποςότθτα
θμερθςίωσ, γιατί μακαίνουμε ότι ζχουν κάποια παρζμβαςθ οι πρόεδροι των 3 χωριών και
υπάρχει κάποια αντίδραςθ.
4. Τι άλλεσ άμεςεσ ενζργειεσ κα κάνετε, για να διαςωκεί θ παραγωγι τθσ Βόχασ.
•Διμαρχοσ κ. Αννίβασ Παπακυριάκοσ :
Τα κζματα είναι πάρα πολφ ςοβαρά.
Καταρχάσ το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ δεν είναι πρόβλθμα το οποίο μπορεί να το λφςει ζνασ
Διμαρχοσ, ζνασ Διμοσ μόνοσ του, είναι πρόβλθμα το οποίο ταλανίηει όχι μόνο τθν Κορινκία αλλά
τθν ευρφτερθ περιοχι γενικά τθσ Ελλάδοσ. Ο υδροφόροσ ορίηοντασ ο δικόσ μασ ζχει πραγματικά
μετά από 3 χρόνια ςτερζψει και δεν είμαςτε μόνο εμείσ, είναι πάρα πολλζσ περιοχζσ που δεν ζχουν
νερό.
Μακάρι να μποροφςε ζνασ Διμαρχοσ μόνοσ του να λφςει το κζμα, νομίηω το καταλαβαίνετε ότι δεν
λφνεται τόςο απλά. Από εκεί και πζρα, το να ποφμε και να διαβάηουμε ότι δεν ζχουν γίνει ενζργειεσ
και δεν ζχουν γίνει πράγματα για να προχωριςουμε ςε μια κετικότερθ κατεφκυνςθ, εμζνα με
βρίςκει κάκετα αντίκετο, γιατί πιςτεφω ότι ζχουν γίνει πάρα πολλζσ ενζργειεσ και ζχουν
δρομολογθκεί πολλά πράγματα για να προχωριςουμε καλφτερα.
Κζλω να μιλιςουμε και ανοιχτά για όλα τα πράγματα τα οποία ζχουν γίνει. Υπάρχει πολφ
ςυγκεκριμζνο πλάνο και πρϊτθ φορά ζχουν γίνει πολφ μεγάλεσ μελζτεσ, οι οποίεσ δρομολογοφνται
και γι' αυτό βλζπετε χρθματοδοτιςεισ, δεν ςτζκομαι ςτα 200.000 ευρω και ςτα 350.000 ευρω, κα
ςασ εξθγιςω, αλλά ζχουν βγει χρθματοδοτιςεισ για να μπορζςουμε πραγματικά να κάνουμε ζργα
πολφ ςθμαντικά.
Επειδι εδϊ είμαςτε ςτο Ηευγολατιό και δεν μιλάω για το Διμο Βζλου - Βόχασ γενικϊσ και επειδι
μασ απαςχολεί το τι γίνεται ςιμερα, νομίηω ότι ενδιαφζρει, πριν ποφμε τα γενικά, να ποφμε τι
γίνεται ςτο Ηευγολατιό και τι ζγινε από τθν τελευταία φορά που βρεκικαμε πριν από 6-7 μζρεσ με
τθν Κόρινκο.
Καταρχάσ ςτο Ηευγολατιό ζχουμε τεράςτιο πρόβλθμα γιατί οι 4 γεωτριςεισ που υπιρχαν και
πζφτανε ςτο Ηευγολατιό, του . και του Γυμναςίου μειϊκθκαν τα κυβικά, από 97 -100 ςε 20 κυβικά.
Το Ηευγολατιό για να υδρεφεται κανονικά χρειάηεται γφρω ςτα 100-120 κυβικά τθν ϊρα.
Από τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, που είχαμε μόνο 20 κυβικά και το πρόβλθμα ιταν πολφ μεγάλο
ςτισ δεξαμενζσ, ζγιναν ενζργειεσ μεταφοράσ νεροφ με υδροφόρεσ ςτισ δεξαμενζσ.
Από εκεί και πζρα, πραγματοποιικθκε ανόρυξθ μιασ γεϊτρθςθσ ςτο Βραχάτι θ οποία είχε ςτερζψει.
Ριγαμε 15-20 μ. κάτω και βγάλαμε 15 κυβικά επιπλζον. Τα 15 αυτά κυβικά παίρνει το Ηευγολατιό.
Κάναμε μια ςφνδεςθ με ζναν ιδιϊτθ ο οποίοσ είχαμε μιλιςει για να μασ βοθκιςει και μασ δίνει
περίπου 15-20 κυβικά και ζνασ τρίτοσ, δεν υπάρχει λόγοσ να λζμε ονόματα, μασ δίνει 10 κυβικά το
10ωρο, πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι αρικμθτικά γφρω ςτα 35 κυβικά παραπάνω παίρνουμε από
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τθν προθγοφμενθ Ραραςκευι. Αυτό ςθμαίνει ότι ζχει βελτιωκεί θ κατάςταςθ, καμία ςχζςθ με αυτό
που κζλουμε, ζχει βελτιωκεί θ κατάςταςθ όμωσ και πραγματικά το πρόβλθμα ζχει μετριαςτεί.
Στισ 12/7/21, ζνα χρόνο πριν, ζγινε ζνα αίτθμα ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, ςτον κ. Βορίδθ για
ζκτακτθ χρθματοδότθςθ 120.000 ευρϊ για τθν ανόρυξθ πζντε (5) γεωτριςεων.
Μετά από 5 μζρεσ ςτείλαμε πάλι αίτθμα για άλλεσ 70.000 ευρω. Ζνα χρόνο πριν. Τα λεφτά αυτά μθ
ερχόμενα και ςυνεργαςία με τον ΕΑΓΜΕ, πιγαμε ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν, ςτον κ. Ρζτςα, ο
οποίοσ διαχειρίηεται και τα οικονομικά πιο γριγορα, από τον περαςμζνο Οκτϊβρθ, ηιτθςα εγϊ
300.000 ευρω για να μπορζςουμε να κάνουμε γεωτριςεισ και δεν είναι μόνο οι γεωτριςεισ, είναι
ςυνδζςεισ, μθχανιματα, βλάβεσ που πακαίνουν τα μθχανιματα του Διμου, όταν δεν υπάρχει νερό.
Αυτό ζγινε τον Οκτϊβρθ τον περαςμζνο και τελικά αντί για 300.00 ευρω, και με τθ βοικεια του Χ.
Διμα, ο οποίοσ παρενζβθ ςτον Υπουργό να πάρουμε τθ χρθματοδότθςθ, ιρκαν 200.000 ευρω
περίπου, πριν από κάποιεσ μζρεσ.
Για όςουσ ξζρουν πϊσ λειτουργεί το δθμόςιο, ο ιδιϊτθσ για να πλθρωκεί και να κάνει τισ
προμικειεσ, να κάνει τισ γεωτριςεισ, να κάνει δοκιμαςτικζσ, είναι λίγο δφςκολο ςτισ εποχζσ που
ηοφμε να ξεκινιςει να χτυπάει και να ξζρει ότι κα πλθρωκεί ςε 3-4 μινεσ. Αυτό λοιπόν δθμιουργεί
μια δυςφορία και γι' αυτό το λόγο τα λεφτά τα είχαμε ηθτιςει ζνα χρόνο πριν από το υπουργείο.
Υπάρχει ζνα αίτθμα ςτον ΕΑΓΜΕ, ο ΕΑΓΜΕ είναι το ίδρυμα γεωλογικϊν μελετϊν Ελλάδασ, είναι
αυτοί που ξζρουν τα πάντα για τα νερά ςε όλθ τθν Ελλάδα, το αίτθμα αυτό είναι από το 2020 και
γράφει ότι ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ αποτελεί θμιορεινό Διμο ςτο κζντρο του Νομοφ Κορινκίασ με
εκτεταμζνθ πεδιάδα και μεγάλθ παράκτια ηϊνθ. Ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ είναι 20.000 και λόγω
γεωγραφικισ εγγφτθτασ με το Νομό ο Διμοσ μασ αποτελεί ςθμαντικό παρακεριςτικό προοριςμό,
γεγονόσ που διπλαςιάηει τθν κατανάλωςθ φδατοσ, ιδίωσ τουσ κερινοφσ μινεσ και τισ εορταςτικζσ
περιόδουσ.
Ωσ εκ τοφτου το νερό δεν επαρκεί. Για τουσ ανωτζρω λόγουσ παρακαλοφμε πάλι να μασ βοθκιςετε
ςτθ ςφνταξθ μελετϊν και ςτθ λειτουργία δοκιμαςτικϊν γεωτριςεων για αντιμετϊπιςθ του χρόνιου
προβλιματοσ που αντιμετωπίηουμε.
Ο ΕΑΓΜΕ μασ απάντθςε περίπου ςε 7-8 μινεσ και μασ ζκανε τισ προτάςεισ του. Οι προτάςεισ του
ΕΑΓΜΕ είναι: Σε πρϊτθ φάςθ οι 5 δοκιμαςτικζσ γεωτριςεισ εντόσ τθσ περιοχισ μασ για
βραχυπρόκεςμθ επίλυςθ και για χρθματοδότθςθ απευκυνκικαμε ςτον κ. Βορίδθ και ςτον κ. Ρζτςα
και ςτα πλαίςια ενόσ μεγαλφτερου προγράμματοσ μακροπρόκεςμου 2 επίςθσ μεγάλεσ γεωτριςεισ.
Γι' αυτό το λόγο ακριβϊσ και ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Υδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ και
γενικά ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Διαχείριςθσ Υδάτων εμείσ κα ηθτιςουμε, το ζχω πει παντοφ, το
ξζρουν οι κακ' φλθν αρμόδιοι, τον Αφγουςτο κα κατακζςουμε πρόταςθ για να πάρουμε νερό για να
υδρεφουμε.
Ραίρνοντασ τα κυβικά αυτά, λφνουμε εν πολλοίσ το πρόβλθμα τθσ φδρευςθσ και ταυτόχρονα το
πρόβλθμα τθσ άρδευςθσ, γιατί τότε οι γεωτριςεισ ποςοτικά μποροφν να ςτακοφν και μποροφν να
βοθκιςουν. Εδϊ πζρα δεν νομίηω ότι ςτο Ηευγολατιό που μιλάμε, να υπιρχαν γεωτριςεισ του
Διμου, οι οποίεσ να δίνουν νερό ςε αγρότεσ.
Αυτό ςθμαίνει λοιπόν ότι ζχουμε καλζςει εδϊ και χρόνια όλουσ τουσ αρμόδιουσ και ζχουμε μιλιςει
με όλουσ τουσ φορείσ. Ζχουν γίνει όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για να λυκεί πραγματικά το κζμα
του Διμου μασ.
Ταυτόχρονα με όλεσ αυτζσ τισ διαδικαςίεσ οι οποίεσ αναπτφςςονται, ο Διμοσ μασ ζχει αξιοποιιςει
όλα τα προγράμματα χρθματοδότθςθσ που δθμοςιοποιοφνται. Τα προγράμματα από τα υπουργεία,
δθμοςιοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ και οφείλουμε να είμαςτε ζτοιμοι για να
εγκρικοφν τα αιτιματά μασ.
Και επειδι ακριβϊσ οφείλουμε να είμαςτε ζτοιμοι, πιραμε 7.000.000 ευρϊ για ζργα φδρευςθσ από
το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΘΣ ΤΛΤΣΘΣ, τα οποία δεν ξζρω κατά πόςο τα ξζρετε, αλλά μπορείτε να
καταλάβετε μόνοι ςασ πόςο κα βοθκιςουν ςτα προβλιματα του Διμου μασ. Και για να τα πάρουμε
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αυτά, είχαν γίνει μελζτεσ και μελζτεσ οι οποίεσ είναι πολφ ςοβαρζσ, για να μπορζςουμε να
προχωριςουμε.
Το πρόγραμμα ΦΛΛΟΔΘΜΟΣ και το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΘΣ ΤΛΤΣΘΣ ιταν προγράμματα τα οποία
πιραν πάνω από 2 χρόνια για να εγκρικοφν. Από τα 12.000.000 ευρω πλαφόν που ζχει ο Διμοσ μασ,
εμείσ κα πάρουμε παραπάνω. Tα 7.000.000 ευρω είναι κακαρά για τθν φδρευςθ και αφοροφν τα
κάτωκι 5 υποζργα,
το 1ο- είναι θ ολοκλιρωςθ βελτίωςθ τθσ φδρευςθσ Τοπικϊν Διαμεριςμάτων Βραχατίου,
Ηευγολατιοφ, είναι όλο το δίκτυο, το οποίο κα ενοποιιςει τισ γεωτριςεισ ςτθν κεντρικι δεξαμενι
του Ηευγολατιοφ, γιατί τότε κα μπορεί να γίνεται πολφ ςωςτότερθ, ορκότερθ και καλφτερθ
διαχείριςθ.
2ο - είναι θ αντικατάςταςθ του εςωτερικοφ δικτφου Κοκκωνίου, 900.000 ευρω, γιατί ζχουν ζνα
δίκτυο αμιάντου.
3ο - 2.000.000 ευρω αντικατάςταςθ 8.000 θλεκτρονικϊν υδρομζτρων, γιατί με τα θλεκτρονικά
υδρόμετρα που κα τοποκετθκοφν πρϊτα ςτο Βραχάτι, ςτο Ηευγολατιό και ςτα μεγάλα Τοπικά
Διαμερίςματα, εκεί θλεκτρονικά ο Διμοσ κα μπορεί να γνωρίηει τθν κατανάλωςθ των κυβικϊν.
4ο - 2.000.000 ευρω ςυν ΦΡΑ είναι αντικατάςταςθ όλου του δικτφου του Βοχαϊκοφ.
5Ο - Υδροδότθςθ Διμου Βζλου Βόχασ από υφιςτάμενο δίκτυο μεταφοράσ φδατοσ πθγϊν Στυμφαλίασ
1.550.000 Ευρω.
• κ. Ακανάςιοσ Μανάβθσ του Παν/τθ – Επικεφαλισ :
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο απόψε είναι πάρα πολφ ςθμαντικό για τον τόπο μασ και ιδιαίτερα για το
Ηευγολατιό και για όλα τα χωριά τα οποία ζχουν προβλιματα με το νερό. Μζχρι τϊρα ακοφςαμε τον
κ. Διμαρχο για πολλοςτι φορά να κοιμίηει τον κόςμο, μιλϊντασ για εκατομμφρια, τα οποία τα
ζχουμε ακοφςει πάμπολλεσ φορζσ, εκατομμφρια - εκατομμφρια - εκατομμφρια, ζχουμε πάει ψθλά,
ζχουμε πάει χαμθλά, ζχουμε πάει ςτον υπουργό, ζχουμε διεκδικιςει... είμαςτε πρϊτοι ςτα
προγράμματα.
Εγϊ ςασ διαβεβαιϊνω ότι είμαςτε τελευταίοι ςτα προγράμματα, όπωσ είμαςτε πάντα και ότι
υπάρχουν υπουργεία τα οποία δεν γνωρίηουν. Ζχουμε κι εμείσ τισ επαφζσ μασ ςτα υπουργεία λόγω
τθσ ιδιότθτασ και τθσ εργαςίασ που κάνουμε, του επαγγζλματοσ. Θ αντιπολίτευςθ ςιμερα λοιπόν
αναγκάςτθκε να ηθτιςει ζκτακτθ ςφγκλθςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, γιατί βριςκόμαςτε μπροςτά ςε
μια μεγάλθ κοινωνικι λαίλαπα που αφορά τθν ζδρα του Διμου Βζλου - Βόχασ, αλλά και τα
υπόλοιπα χωριά.
Μασ ηθτάτε λφςεισ, γιατί 12 χρόνια αδιαφοριςατε ςε όλα τα επίπεδα και φτάςαμε ςτθν
καταςτροφι. Σιμερα που μασ πιζηει ο κόςμοσ και ςασ πιζηει, κάνετε ότι τάχα προςπακείτε, αλλά
είναι αργά γιατί ςτθν ουςία δεν κάνετε τίποτα. Ράλι μιλάτε για το μζλλον, ευθμεροφν οι αρικμοί και
πάςχουν οι άνκρωποι.
Ριρατε 470.000 ευρϊ από τα υπουργεία πρόςφατα και απλά φροντίςατε να τα διαςπάςετε όλα ςε
25άρια για απευκείασ ανακζςεισ. Δεν ζχει ζρκει καμία, μα καμία ζγκριςθ μελζτθσ για νζεσ
γεωτριςεισ, όπωσ λζτε και χτυπάτε γεωτριςεισ τϊρα, όπου ςασ υποδεικνφει ζνασ υπάλλθλοσ του
Διμου, ζνασ ραβδοςκόποσ.
Και καταφεφγουμε το 2022 ςε ραβδοςκόπουσ και μαγίςτρουσ, ενϊ ςασ ζχουν κατατεκεί από τουσ
ΕΝΕΓΟΥΣ ΡΟΛΛΤΕΣ ... προτάςεισ για τισ οποίεσ αδιαφοριςατε. Ζνα δίκτυο που ζφερνε νερό από τθν
Κόρινκο και ζςωηε τον κοςμάκθ και τθν κατάςταςθ και καταφζρατε, αφοφ το χρθςιμοποιιςατε τα
προθγοφμενα χρόνια, να το χάςουμε κι αυτό και τϊρα τρζχετε να φτιάξετε άλλο μζρα - νφχτα, ενϊ
οι μζρεσ περνοφν και το Ηευγολατιό πεκαίνει.
Ο κόςμοσ ηθτά και ζχει δίκιο λφςθ εδϊ και τϊρα. Και λφςθ δεν ζχετε, παρά μόνο μικρορουςφζτια,
όπωσ αναφζρατε πριν για τα βυτία. Ράτε με τισ υδροφόρεσ ςε πολίτεσ, να τουσ εξυπθρετιςετε, για
να τουσ πάρετε για ακόμα μια φορά τθν ψιφο, με λίγα κυβικά νερό. Μπορϊ για δφο ϊρεσ να ςασ
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λζω και κα το κάνουμε αν χρειαςτεί κ. Διμαρχε, όπωσ κάνατε κι εςείσ, πϊσ φζρατε το Διμο ςε αυτό
το χάλι. Για τθν ϊρα ςζβομαι τουσ ςυμπολίτεσ μου, που περιμζνουν με αγωνία λφςθ.
Και πάλι τουσ ρίξατε απόψε ςτάχτθ ςτα μάτια, χρθςιμοποιϊντασ τθ γνωςτι ςασ τακτικι. Αντί να
λφςετε το πρόβλθμα, τουσ υποςχεκικατε ςαν νζοσ προφιτθσ λφςεισ τθν επόμενθ τετραετία. Εμείσ, θ
ΝΕΑ ΡΝΟΘ με ευκφνθ απζναντι ςτον τόπο, ζχουμε να προτείνουμε τισ εξισ άμεςεσ λφςεισ.
Απόψε, όπωσ είπατε κι εςείσ, πρζπει να αποφαςίςει το Δθμοτικό Συμβοφλιο και να αιτθκεί ο Διμοσ
Βζλου - Βόχασ να κθρυχκεί ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Είναι καταςτροφι, είναι κεομθνία αυτό
που ςυμβαίνει, είναι ζνα πρόβλθμα κοινωνικισ καταςτροφισ και πρζπει να διεκδικιςουμε τθν
ζκτακτθ ανάγκθ.
Τα 30 κυβικά που λζτε εςείσ και τα 15 που λζει ο κ. Νανόπουλοσ, κανζνα πρόβλθμα δεν κα λφςουν.
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο να διεκδικιςει, με ευγενικό τρόπο πάντα, 50 κυβικά νερό, για να
μπορζςουμε να ςυνεφζρουμε λίγο τθν κατάςταςθ.
Άμεςθ παρζμβαςθ ςτον υπουργό Εκνικισ Άμυνασ για να φζρουν νερό οι υδροφόρεσ τθσ Σχολισ
Μθχανικοφ από το Λουτράκι. Να λειτουργιςουν χωριςτά οι βάνεσ που λειτουργοφςαν πάντα ςτο
χωριό μασ και οι παλαιότεροι το γνωρίηουν, ζχουν περάςει κι άλλεσ λειψυδρίεσ, αλλά υπιρχαν
βάνεσ και ζκαναν διακοπι ςτο πάνω κομμάτι του χωριοφ, ςτο μεςαίο κομμάτι του χωριοφ, πράγμα
το οποίο πλζον δεν λειτουργεί και δεν υπάρχει.
Και τελευταίο και πιο ςθμαντικό για εμάσ, μετά από πολλι προςπάκεια που κάναμε ςαν
ςυνδυαςμόσ και επαφζσ, ανακαλφψαμε ότι θ Ολυμπία Οδόσ που ευαιςκθτοποιείται για μια
υδροφόρα, ζχει από τθ Λυκοποριά μζχρι τθν Αρχαία Κόρινκο δικό τθσ δίκτυο και δεξαμενζσ να
ποτίηει τα πρανι και ςτο οποίο δίκτυο υπάρχει ςωλινασ Φ200 πολυαικυλζνιο, κατάλλθλο και για
πόςιμο νερό, όχι 5C που είναι ακατάλλθλο για νερό που ζχουμε ςτισ βρφςεσ.
Αυτό το δίκτυο που βρίςκεται κ. Διμαρχε 100 μ. ζωσ 200 από όλεσ τισ δεξαμενζσ που βρίςκονται
περίπου ςτο ίδιο επίπεδο ςτθν ευκεία, που πολλζσ φορζσ ςασ ζχουμε παρακαλζςει να κάνετε
ςυγκοινωνοφντα δοχεία και δεν ζχετε κάνει. Είναι πολφ χριςιμο να ηθτιςετε τθν κιρυξθ τθσ
ζκτακτθσ ανάγκθσ. Γιατί; Δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί άλλο αυτό το πράγμα, οφτε να προςπακοφμε ο
ζνασ να ρίξει λάςπθ ςτον άλλον.
Μασ είπατε κ. Διμαρχε, να ςυνεχίςω με το δίκτυο, ςυγνϊμθ. Το δίκτυο λοιπόν αυτό, πζραν αν
ςυηθτιςουμε με τον κ. Τςιϊτο, με το Ξυλόκαςτρο, αν ςυηθτιςουμε με τον κ. Σταματόπουλο, το Διμο
Σικυωνίων, αν ςυηθτιςουμε εκ νζου με τον κ. Νανόπουλο και πιζςουν οι υπουργοί και οι βουλευτζσ
που είναι απόντεσ για πολλοςτι φορά από το ςθμερινό Δθμοτικό Συμβοφλιο, που ζπρεπε να είναι
όλοι παρόντεσ και ευχαριςτοφμε αυτοφσ που είναι παρόντεσ, ζπρεπε λοιπόν να ζχουμε κυνθγιςει
αυτό.
Αυτό κυρίεσ και κφριοι είναι θ μόνθ λφςθ, είναι θ άμεςθ. Πλοι οι Διμοι ζχουν νερό, εκτόσ από το
δικό μασ κι αυτό το δίκτυο το ςυγκεκριμζνο κα μποροφςε να δϊςει ςε όλα τα χωριά που κα
μποροφςαν να παρουςιάςουν πρόβλθμα υδροδότθςθσ, καλό και ποιοτικό νερό από τουσ αδελφοφσ
όμορουσ Διμουσ και είναι ελεφκερο τθν θμζρα που λειτουργοφν οι όμοροι Διμοι.
Μασ είπατε ότι ζχουμε αρρωςτθμζνα μυαλά, από εμάσ όμωσ ηθτιςατε, όλθ θ αντιπολίτευςθ, ζτςι
αναφζρατε, θ αντιπολίτευςθ ζχει αρρωςτθμζνα μυαλά, κι από εμάσ ηθτιςατε τθ λφςθ, γιατί θ
αδράνειά ςασ τα τελευταία 10-12 χρόνια δεν περιγράφεται. Με Φ200 θ δεξαμενι του Ηευγολατιοφ
γεμίηει ςε μια ϊρα και μπορεί να γεμίςει όςεσ φορζσ κζλετε. Σασ δίνουμε λοιπόν μια λφςθ, που κα
ςϊςει το Ηευγολατιό και όποιο άλλο χωριό χρειαςτεί.
Σασ το λζω ςυνεχϊσ, ενοποιιςτε τα δίκτυα, τισ δεξαμενζσ, αλλά δεν ακοφτε τίποτα και κανζναν.
Κεωρείτε ότι τα ξζρετε όλα. Αφιςτε τα λόγια, τισ υποςχζςεισ που δίνετε τόςα χρόνια χωρίσ
αντίκριςμα.
Είναι ϊρα να τρζξουμε. Τρζξτε. Σε 2-3 μζρεσ μπορείτε να ςϊςετε το Ηευγολατιό, αλλά και να είναι
αςφαλζσ και το Βραχάτι και τα άλλα χωριά. Αφιςτε επιτζλουσ τα λόγια και κάντε κάτι. Εμείσ είμαςτε
εδϊ για να ςασ βοθκιςουμε και να φζρνουμε τζτοιεσ προτάςεισ όπωσ αυτι, που δεν νομίηω ότι
υπάρχει άνκρωποσ που να μπορζςει να τθν αναιρζςει. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ.
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• κ. Αςπαςία Μπιτςάκου :
Θ Ρρωτοβουλία μασ ςιμερα γίνεται ςε ςυνζχεια των ενεργειϊν μασ που εδϊ και μινεσ ζχουμε
ξεκινιςει. Μόνοσ ςκοπόσ το κοινωνικό ςυμφζρον και θ τοπικι οικονομία, αγροτικι και τουριςτικι.
Είχα τθν ελπίδα ότι ςιμερα κα μπαίναμε εδϊ και κα βγαίναμε με προτάςεισ και δράςεισ τζτοιεσ που
κα ζδιναν ανακοφφιςθ ςτον κόςμο και εμπιςτοςφνθ προσ τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςτουσ πολίτεσ.
Σασ ρωτϊ :
1. Γατί δεν ζγινε θ απαραίτθτθ ςυντιρθςθ των γεωτριςεων τουσ μινεσ που ζχει βροχζσ;
2. Γιατί όταν κατακζςαμε τον Δεκζμβριο το ςχζδιο μασ για το νερό απαντιςατε ότι ςυμφωνείτε
απόλυτα αλλά ϋϋ όλα όςα αναφζρουμε ςε αυτό ζχουν ιδθ δρομολογθκεί ; ϋϋ
Γιατί τον Απρίλιο που ςασ ρϊτθςε όλθ θ αντιπολίτευςθ απαντιςατε ότι ϋϋ κα είναι μια δφςκολθ
χρονιά αλλά ζχετε προβλζψει κάκε πρόβλθμα που κα δθμιουργθκεί ; ϋϋ
3. Γιατί δεν ζχει καλεςκεί ο Ρεριφερειάρχθσ να μασ ςυνδράμει; Ηθτιςαμε κάτι τζτοιο ; Τι μασ
απάντθςε ;
4. Γιατί τόςα χρόνια δεν ζχει προβλεφκεί θ καταςκευι δικτφου με τθν Κόρινκο και τρζχουμε τϊρα ;
5. Τα φράγματα ςε προαςτιακό και Βοχαικό γιατί δεν ζχουν κακαριςτεί ποτζ ; Γιατί ενϊ πολίτεσ που
ζχουν προςφζρει τισ γεωτριςεισ τουσ εδϊ και πολλά χρόνια δεν ζχει ανοιχτεί οφτε γοφβα;
6. Γιατί ενϊ τθν περαςμζνθ Ραραςκευι είπατε δθμόςια ότι μζρα τθ μζρα το Ηευγολατιό κα
ανακουφιςτεί ςε ικανοποιθτικό βακμό … και ςιμερα που είμαςτε εδϊ τα πράγματα είναι ακόμα
χειρότερα όχι μόνο ςτο Ηευγολατιό αλλά ςτο ςφνολο των Κοινοτιτων του Διμου μασ ;
ΡΟΤΑΣΕΛΣ :
Α. Κιρυξθ με όλα τα προβλεπόμενα για κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ του Διμου μασ για λόγουσ
Δθμόςιασ Υγείασ, Ρροςταςίασ τθσ Τοπικισ Οικονομίασ και του Αγροτικοφ Ειςοδιματοσ.
Β. Na γίνουν όλα τα απαραίτθτα μζςω του Διμου για αποηθμίωςθ για τα χιλιάδεσ ευρω που ζχουν
ςπαταλιςει αγρότεσ προκειμζνου να ςϊςουν το φυτικό του κεφάλαιο ςε δεξαμενζσ και καφςιμα.
Γ. Να καλζςουν τα μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ του Νομοφ και τθσ Ρεριφζρειασ να μασ απαντιςουν
εγγράφωσ πότε κα λειτουργιςει το φράγμα Αςωποφ, αν ζχει γίνει διαγωνιςμόσ για τισ μελζτεσ
δικτφων που ζχουν παραδοκεί, αν ζχουν γίνει τα προβλεπόμενα για καταςκευι υδατοφραγμάτων
όπωσ του Ρεριςτερϊνα τθσ Ρουλίτςασ.
Δ. Να καταρτίςουμε ςτο Διμο μασ ζνα μακρόπνοο ςχζδιο αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ ςε
όλθ τθν ζκταςι του, με μελζτεσ από επιςτιμονεσ και Ρανεπιςτιμια για να τα κατακζςουμε ςτα
επόμενα χρθματοδοτικά προγράμματα τθσ Ε.Ε.
Πςον μασ αφορά ςαν παράταξθ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΘΜΕΑ πιςτεφουμε ότι είναι δεδομζνθ και κακολικά
αποδεκτι θ υπεφκυνθ αντιπολιτευτικι μασ ςτάςθ και αρωγι.
Θ κ. Μπιτςάκου κατζκεςε επιςτολι κατοίκων και από τθ ςυνοικία ΟΜΑ κακϊσ και άλλων δθμοτϊν
από τθν ευρφτερθ περιοχι, διαμαρτυρόμενοι για τθν κατάςταςθ που επικρατεί αυτι τθ ςτιγμι,
χωρίσ νερό.
Επίςθσ κατζκεςε ςχζδιο τθσ μελζτθσ του κ. Χατοφπθ και του κ. Βουδοφρθ.
• κ. Μιχαιλ Λιάκοσ :
Το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ κα πρζπει να το αντιμετωπίςουμε ςυνολικά για όλο το Διμο και για
όλεσ τισ χριςεισ αφοφ λόγω τθσ ποιότθτασ των υδάτων που υπάρχουν ςτον υδροφόρο μασ δεν
μποροφν να διαχωριςτοφν οι χριςεισ του ςε φδρευςθ και άρδευςθ.
Ρριν τρζξουμε να ηθτιςουμε βοικεια κα πρζπει να ζχουμε προβεί ςε κάκε δυνατι ενζργεια
προκειμζνου να εξαςφαλίςουμε τθν περιςςότερθ δυνατι ποςότθτα από τισ δικζσ μασ πθγζσ.
Γεωτριςεισ και υδατορζματα.
Ρροτάςεισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων υδροδότθςθσ του Ηευγολατιοφ :
1. Στα πλαίςια τθσ απαιτοφμενθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ των πολιτϊν αλλά και των κοινοτιτων του
Διμου μασ να πραγματοποιοφνται προγραμματιςμζνεσ διακοπζσ τθσ υδροδότθςθσ των όμορων του
Ηευγολατιοφ Κοινοτιτων και να διοχετεφεται το νερό ςτισ δεξαμενζσ του Ηευγολατιοφ.
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2. Να διακόπτεται θ άρδευςθ κατά μια ϊρα από κάκε ιδιωτικό αντλιοςτάςιο για τθν ενίςχυςθ των
δεξαμενϊν του Ηευγολατιοφ.
Να απαιτθκεί θ άμεςθ επαναλειτουργία του δικτφου Μ. ακόμα και με αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων
τόςο λόγω τθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ όςο και γιατί και ςτο παρελκόν το ςυγκεκριμζνο δίκτυο είχε
χρθςιμοποιθκεί ςτθν φδρευςθ.
Ρροτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ :
1. Κακαριςμόσ των φραγμάτων Ηαπάντθ, Ρουλίτςασ και Ταρςινϊν προκειμζνου να λειτουργοφν ωσ
ταμιευτιρεσ, να εμπλουτίηουν τον υδροφόρο και να προςφζρουν και αντιπλθμμυρικό ζργο.
2. Να επαναπροςδιοριςτεί ο υδραφλακασ από τθ κζςθ του Ηαπάντθ προσ το Βοχαικό και να τεκεί ςε
λειτουργία ϊςτε να οδθγεί τα νερά του Ηαπάντθ ςτισ καλλιζργειεσ του Βοχαικοφ και μζςω αυτϊν
ςτον υδροφόρο.
3. Να εφαρμοςτεί θ μελζτθ Κουμεντάκθ ςε όλο το Διμο με διανοίξεισ γεωτριςεων μεγάλθσ
διαμζτρου και τθν διοχζτευςθ των νερϊν των χειμάρρων για εμπλουτιςμό του υδροφόρου.
4. Να υποβλθκεί αίτθμα ςτο Δαςαρχείο Κορίνκου για τθν ςφνταξθ μελετϊν καταςκευισ φραγμάτων
ςε όλα τα υδατορζμματα του Διμου.
5. Να προβλεφκεί θ επιςτροφι επεξεργαςμζνων υδάτων από τον βιολογικό τθσ Κορίνκου για
άρδευςθ. Υπενκυμίηω ότι ο βιολογικόσ αυτόσ είναι τρίτου βακμοφ και τα επεξεργαςμζνα λφματα
μποροφν να διατεκοφν για άρδευςθ.
6. Να απαγορευτεί θ τοποκζτθςθ χλοοτάπθτα τόςο ςε ιδιωτικοφσ όςο και δθμοτικοφσ χϊρουσ.
Εκτόσ από τισ παραπάνω ενζργειεσ που μποροφν να προγραμματιςκοφν και να εκτελεςτοφν από το
Διμο μασ και που επιβάλλεται να γίνουν, κα πρζπει να απευκυνκοφμε ςτθν πολιτεία προκειμζνου
να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα ςε ανωτζρω επίπεδο με τθν ολοκλιρωςθ του φράγματοσ Αςωποφ,
αφινοντασ πάντα ωσ τελευταία λφςθ τθν Στυμφαλία που και αυτι δεν είναι ανεξάντλθτθ και που
από μόνθ τθσ ςε βάκοσ χρόνου δεν μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ πεδινισ Κορινκίασ.
• κ. Παναγιϊτθσ Πανταηισ :
Άκουςα με προςοχι τθν τοποκζτθςθ του κ. Δθμάρχου, ο οποίοσ ςτθν πραγματικότθτα δεν είπε
κάποιο ςυγκεκριμζνο γεγονόσ και κάποια ςυγκεκριμζνθ δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του
προβλιματοσ, το οποίο βζβαια δεν εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά φζτοσ.
Είναι γνωςτό λοιπόν ότι το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ ςτο Διμο Βζλου - Βόχασ είναι διαχρονικό,
είναι πάρα πολλά χρόνια που αντιμετωπίηετε αυτό το πρόβλθμα. Ο κ. Διμαρχοσ διάγει τθν τρίτθ
κθτεία και ολόκλθρο το χρονικό αυτό διάςτθμα των 10-12 ετϊν που είναι Διμαρχοσ δεν ζχει κάνει
καμία απολφτωσ ενζργεια, θ οποία να ζχει οδθγιςει ςε ζνα αποτζλεςμα που να λφνει το πρόβλθμα,
δθλαδι να υπάρχει νερό ςε όλο το Διμο.
Δυςτυχϊσ όλα αυτά τα χρόνια προζβαινε ςε λφςεισ, ςε προςωρινζσ λφςεισ και ζκαβε το πρόβλθμα
κάτω από το χαλί. Αποτζλεςμα λοιπόν είναι όταν υπάρχει κάποιο ζκτακτο γεγονόσ, όπωσ φζτοσ
είπαν κάθκε το εργοςτάςιο και υπιρχε αδυναμία να προμθκευτοφν κάποιουσ ςωλινεσ, υπάρχει μια
κακυςτζρθςθ ςτο να λυκεί αυτό το πρόβλθμα.
Πταν λοιπόν υπάρχει κάποιο γεγονόσ, να δθμιουργείται το πρόβλθμα ςε πολφ ζντονο βακμό και
όπωσ ζχει διαπιςτωκεί, να υπάρχουν δυςτυχϊσ ςπίτια ςιμερα, το 2022, ςτο Ηευγολατιό που να μθν
ζχουν μια ςταγόνα νερό. Πλα αυτά λοιπόν τα χρόνια είχε βολευτεί θ κατάςταςθ και δεν
ενδιαφερόντουςαν να λυκεί το πρόβλθμα ςτθν ουςία του.
Κα μποροφςε να είχε λυκεί; Βεβαίωσ κα μποροφςαν να είχαν γίνει αρκετά πράγματα. Ρριν από
λίγεσ μζρεσ ςε μια εκδιλωςθ που είχε γίνει, ςε μια θμερίδα ςτο Ηευγολατιό, επιςτιμονεσ αρμόδιοι
γεωλόγοι είπαν ότι κα ζπρεπε να ζχει γίνει τουλάχιςτον ο βιολογικόσ κακαριςμόσ. Αυτό λοιπόν,
κατά τουσ επιςτιμονεσ, δεν τα λζω εγϊ αυτά, κα ζλυνε ςε πολφ μεγάλο βακμό το πρόβλθμα τθσ
άρδευςθσ. Κατά ςυνζπεια λοιπόν, και επιπλζον είπαν οι άνκρωποι ότι κα ζπρεπε να γίνουν
προςπάκειεσ να υδροδοτθκεί ο Διμοσ από τθν ορεινι Κορινκία, όπωσ ακριβϊσ διατφπωςαν τθ
φράςθ τουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ εκείνθ.
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Ζγινε ποτζ κάποια προςπάκεια να πάρει ο Διμοσ ζςτω νερό από τθ Στυμφαλία; Σιμερα μασ είπε ο κ.
Διμαρχοσ ότι προτίκεται να ηθτιςει. Πλα αυτά τα χρόνια δεν μποροφςε να ζχει γίνει κάτι; Εγϊ δεν
λζω αν είχε ευοδωκεί ι δεν είχε ευοδωκεί, αλλά λζω ότι ζπρεπε να ζχει γίνει κάτι. Ζφταςε το νερό
τθσ Στυμφαλίασ ςτον Κόρφο, ςτθν Επίδαυρο και δεν παίρνει νερό θ Βόχα, θ οποία οφτωσ ι άλλωσ
αντιμετωπίηει το πρόβλθμα αυτό;
Υπιρχε βζβαια θ δυνατότθτα να γίνει ο βιολογικόσ κακαριςμόσ, διότι υπάρχουν ςχετικά κονδφλια,
τα οποία διατίκενται για το ςκοπό αυτό. Μάλιςτα ςασ κατακζτω μια προςωπικι άποψθ. Στο
τελευταίο ςυμβοφλιο του ΣΡΟΑΚ που ζγινε τθν προθγοφμενθ βδομάδα ςτο Δερβζνι, ο Αντιδιμαρχοσ
του Διμου Διςτόμου - Αράχωβασ και Αντίκυρασ πραγματοποιεί τϊρα, αυτι τθ ςτιγμι που μιλάμε το
ζργο αυτό του βιολογικοφ κακαριςμοφ και όπωσ είπε ο άνκρωποσ, με χρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ.
Πλα αυτά λοιπόν τα χρόνια δεν ζπρεπε να είχε γίνει κάτι; Σίγουρα κα ζπρεπε να είχε γίνει. Γιατί δεν
ζχει γίνει και ποιοσ φταίει; Φταίει ο ζχων τθν εξουςία.
Κα μποροφςαν λοιπόν να γίνουν κάποια ζργα, τα οποία εν πάςθ περιπτϊςει δεν ζγιναν.
Ρροςπακείτε κ. Διμαρχε τισ ευκφνεσ τισ οποίεσ ζχετε να τισ ρίξετε ςε τρίτα πρόςωπα. Κα ςασ πω
λοιπόν το εξισ. Άκουςα λοιπόν ςτθ ςυνζντευξθ τθν οποία δϊςατε πριν από λίγεσ μζρεσ με τον κ.
Νανόπουλο και είπατε επί λζξει ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ του Ηευγολατιοφ, ο κ.
Ραπαδθμθτρίου, καταψιφιςε τθν πρόταςι ςασ, να πλθρϊςει μίςκωμα ο Διμοσ ςτο δίκτυο του
ιδιϊτθ και μάλιςτα όταν καταψιφιςε τθν πρόταςθ, είπατε εςείσ ότι του είπατε τι ψθφίηεισ, το
Ηευγολατιό κα μείνει χωρίσ νερό. Επί λζξει είπατε αυτι τθ λζξθ.
Ερωτϊ λοιπόν. Θ επιτροπι ιταν τριμελισ. Οι άλλοι δφο ποιοι ιταν; Τι ψιφιςαν; Υπζρ ι κατά; Ιρκε
λοιπόν ο κ. Ραπαδθμθτρίου μετά και είπε ότι ιταν ομόφωνθ θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ. Θ επιτροπι
ιταν ο κ. Ραπαδθμθτρίου, ο κ. Τρωγάδθσ και ο μθχανικόσ του Διμου, οι οποίοι ψιφιςαν όχι και είπε
ο κ. Ραπαδθμθτρίου: Τι να μιςκϊςουμε; Το δικό μασ; Το δίκτυο αυτό ανικει ςτο Διμο, δεν κα
μιςκϊςουμε... Είναι αλικεια ι ψζματα αυτό κ. Διμαρχε; Κα μου απαντιςετε μετά.
Και τελειϊνω, δεν κα κακυςτεριςω περιςςότερο. Κάνατε μια ανάρτθςθ πριν από λίγεσ μζρεσ και
λζτε: θ λειψυδρία - τθν ζχω ςθμειϊςει εδϊ και τθν ζχω βγάλει - ιρκε πολφ νωρίτερα και ιταν θ
χειρότερθ από κάκε άλλθ φορά, ιρκε πολφ νωρίτερα και ςε μεγαλφτερθ ζνταςθ απ' ό,τι
αναμενόταν, με αποτζλεςμα να υπάρχει ςωρεία προβλθμάτων. Από νωρίσ το χειμϊνα φάνθκε ότι
υπιρχε πρόβλθμα.
Εν πάςθ περιπτϊςει ξζραμε λοιπόν ότι το πρόβλθμα ιταν από νωρίσ, το χειμϊνα, ςοβαρό και λζτε
υπιρξαν ςυνεννοιςεισ με τουσ Δθμάρχουσ των όμορων Διμων, ζγιναν ενζργειεσ - ποιεσ ενζργειεσ
ζγιναν; Δεν προκφπτει από πουκενά - και αςκικθκαν πιζςεισ προσ τθν κεντρικι εξουςία, ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί το απαραίτθτο νερό για όλεσ τισ κοινότθτεσ του διμου.
Ροιεσ ενζργειεσ ιταν αυτζσ οι οποίεσ ζγιναν; Μεταξφ άλλων - ςυνεχίηετε παρακάτω και λζτε - ότι
ιταν και το ποςό των 200.000€, το οποίο πιρατε από τον κ. Ρζτςα με τθν παρουςία του
υφυπουργοφ κ. Χρίςτου Διμα και ευχαριςτιςατε γι' αυτό το πράγμα και με αυτό λοιπόν το ποςό
των 200.000 ευρϊ και λζτε μεταξφ αυτϊν τα 200.000 και ότι ο διμαρχοσ ζχει ιδθ προβεί ςε ςειρά
ενεργειϊν, οι οποίεσ κα ανακοινωκοφν ςφντομα - δεν τισ ζχουμε ακοφςει ακόμα - για τθ διεκδίκθςθ
και εξαςφάλιςθ νεροφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου.
Κφριε Διμαρχε, με ςυγχωρείτε πάρα πολφ, το πρόβλθμα το ξζρατε, το γνωρίηατε, όμωσ δεν
φροντίςατε να το λφςετε. Σε κάκε περίπτωςθ ζχετε τθν αντικειμενικι ευκφνθ, είςτε ο Διμαρχοσ του
Διμου, είςτε ο διοικθτισ του Διμου, είςτε ο πρωκυπουργόσ του Διμου. Υπάρχει ευκφνθ.
Και να πω μια ςθμείωςθ για το κζμα που είπε ο κ. Μανάβθσ ςχετικά με τθ χριςθ του δικτφου τθσ
Ολυμπίασ Οδοφ, υπάρχει ζνα δίκτυο τθσ Ολυμπίασ Οδοφ το οποίο ξεκινάει από τθ Λυκοποριά και
καταλιγει ςτθν Αρχαία Κόρινκο, το οποίο είναι παράλλθλα τθσ εκνικισ οδοφ και ςε κοντινι
απόςταςθ από τισ κεντρικζσ δεξαμενζσ που ζχει ο Διμοσ μασ.
Εκεί λοιπόν υπάρχει θ δυνατότθτα να ηθτιςουμε παρζμβαςθ είτε ςτθν Ολυμπία Οδό, είτε μζςω
κυβερνθτικϊν πθγϊν να μασ επιτρζψουν να χρθςιμοποιιςουμε, να μασ δϊςουν για κάποιεσ ϊρεσ το
δίκτυο αυτό.
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Σθμειωτζον ότι αυτοί το χρθςιμοποιοφν μόνο το βράδυ για το πότιςμα των πρανϊν εκεί ςτθν εκνικι
οδό και υπάρχουν λοιπόν γεωτριςεισ διακζςιμεσ, μάλιςτα γνωρίηω εγϊ μία ςτθν Αρχαία Κόρινκο, θ
οποία μπορεί να ςυνεργαςτεί με το Διμο για να δϊςει νερό για τθ λφςθ του προβλιματοσ, του
τωρινοφ, του όλωσ εκτάκτου και το οποίο είμαςτε ςτο και πζντε, δεν είμαςτε ςτο παρά ζνα να
λφςουμε το πρόβλθμα. Το πρόβλθμα να το λφςουμε μζςα ςε 1-2 μζρεσ, 3, οι άνκρωποι να πάρουν
λίγο νερό και υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα με τθ χριςθ του δικτφου τθσ Ολυμπίασ Οδοφ.
Σε κάκε περίπτωςθ και τελειϊνω ςε δφο λεπτά, ςε κάκε περίπτωςθ κ. Διμαρχε δφο τινά ζχουν
ςυμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Ι δεν αςχολθκικατε με το πρόβλθμα ι δεν μπορζςατε να δϊςετε λφςθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ζχετε αποτφχει.
Αντί να ηθτάτε από τον κόςμο, όπωσ το κάνατε προχκζσ ςτο Δθμαρχείο, να ηθτάτε ιδζεσ και λφςεισ
που κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν, κα ζπρεπε να ηθτιςετε ζνα μεγάλο ςυγνϊμθ από αυτό τον
κόςμο και να μθν προςπακιςετε να αποδϊςετε τθν αιτία του προβλιματοσ ςτθν πτϊςθ των υδάτων
του υδροφόρου ορίηοντα και ςτο γεγονόσ ότι θ λειψυδρία ιρκε πολφ νωρίτερα. Ευχαριςτϊ πάρα
πολφ.
• κ. Μαρία Δθμθτρίου :
Αντιμετϊπιςθ ζλλειψθσ νεροφ ςτο Διμο Βζλου Βόχασ:
Άμεςθ λφςθ –πρόταςθ:
Το νερό είναι πολφτιμό κοινωνικό και αναγκαίο αγακό για όλουσ μασ. Θ ζλλειψθ του ζχει
καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για τθ ηωι μασ, για τισ καλλιζργειεσ και τθν προμικεια τροφίμων.
Δυςτυχϊσ, ςτθν πρωτεφουςα του Διμου μασ, ςτθν τοπικι κοινότθτα Ηευγολατιοφ Κορινκίασ, 5.000
κάτοικοι αυτισ, βιϊνουν εδϊ και τριάντα (30) θμζρεσ το φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ, χωρίσ ςταγόνα
νεροφ ςτισ βρφςεσ του.
1. Στο ςθμείο που ζχουμε φκάςει, ευριςκόμενοι ςε κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ, θ μοναδικι και
άμεςθ λφςθ είναι είτε να διακζςουν υδροφόρα οχιματα όςοι ιδιϊτεσ ζχουν ι και να προχωριςουμε
ςε μίςκωςθ αυτϊν, ϊςτε να μεταφερκεί νερό από δθμοτικζσ και ιδιωτικζσ γεωτριςεισ από περιοχζσ
που ζχουν νερό, όπωσ Βζλο, Κοκκϊνι, Ταρςινά, κόβοντασ το νερό δφο – τρείσ – ϊρεσ κατά τθν
διάρκεια τθσ νφχτασ ςτα χωριά αυτά για να γεμίςουν και οι δφο (2) δεξαμενζσ Ηευγολατιοφ και
δεξαμενι Βραχατίου ϊςτε να υπάρχει νερό επαρκζσ για φδρευςθ.
2. Σε περίπτωςθ δε που παρουςιαςτεί λειψυδρία για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ςε οποιοδιποτε
χωριό του Διμου μασ, κα πρζπει όλοι οι Δθμοτικοί Σφμβουλοι, να ψθφίςουμε ςιμερα και να
δεςμευκοφμε, χωρίσ να υπολογίςουμε το πολιτικό κόςτοσ, τθν επίταξθ των ιδιωτικϊν γεωτριςεων,
για κάποιεσ ϊρεσ και θμζρεσ, του μινεσ από Λοφνιο ζωσ και Σεπτζμβριο, ςεβόμενοι κατϋ αυτό τον
τρόπο τισ ανάγκεσ των κατοίκων του Διμου μασ, κακϊσ το νερό είναι Δθμόςιο κοινωνικό αγακό και
ανικει ςε όλουσ μασ.
3.Τευτόχρονα κα πρζπει ο Διμοσ να προβεί ςτθν δθμιουργία ενόσ δικτφου που ενϊνει όλα τα χωριά
του Διμου μασ από το Βζλο ζωσ και το Ηευγολατιό, κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ
προαςτιακοφ, που ο εφοδιαςμόσ του νεροφ κα γίνεται από τισ δθμοτικζσ γεωτριςεισ των περιοχϊν
δθμοτικισ ενότθτασ Βζλου, ζνα δίκτυο που μπορεί να γίνει άμεςα και γριγορα ΧΩΛΣ ΜΕΓΑΛΟ
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
4. Επίςθσ κα πρζπει να γίνει άμεςα θ ςφνδεςθ τθσ δεφτερθσ δεξαμενισ του Ηευγολατιοφ με το
κοινοτικό δίκτυο.
Θ κφρια πρόταςθ τθσ κασ Δθμθτρίου είναι θ εξισ :
•Ο Διμοσ να προβεί ςτθν δθμιουργία ενόσ δικτφου που ενϊνει όλα τα χωριά του Διμου μασ από το
Βζλο ζωσ και το Ηευγολατιό, κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ προαςτιακοφ, που ο
εφοδιαςμόσ του νεροφ κα γίνεται από τισ δθμοτικζσ γεωτριςεισ των περιοχϊν δθμοτικισ ενότθτασ
Βζλου, ζνα δίκτυο που μπορεί να γίνει άμεςα και γριγορα ΧΩΛΣ ΜΕΓΑΛΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
•Μδρυςθ ΔΕΥΑ.
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τθ ςυνζχεια πιραν το λόγο οι κάτωκι:
• κ. Ιωάννθσ Παπαδθμθτρίου – Πρόεδροσ Κοινότθτασ Ζευγολατιοφ,
• κ. Ανδρζασ ιάχοσ – Αντιδιμαρχοσ,
• κ. Κων/νοσ Σριανταφφλλου – Εντεταλμζνοσ Δθμοτικόσ φμβουλοσ,
• κ. Ακανάςιοσ Περαχωρίτθσ,
• κ. Ακανάςιοσ Παπαλζκασ, πρότεινε τθ δθμιουργία, μιασ επιτροπισ, θ οποία να δουλεφει κακϋ όλθ
τθ διάρκεια και του χειμϊνα, προτείνοντασ λφςεισ ςτο φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ, για να μθ
φτάςουμε τθν επόμενθ φορά να ζχουμε αυτό το πρόβλθμα.
• κ. Μαρία Θελερίτθ, πρϊθν Βουλευτισ ΤΡΙΖΑ,
• κ. Θάνοσ Θεοχάρθσ, γραμματζασ νομαρχιακισ επιτροπισ ΠΑΟΚ,
• Δθμότεσ του Διμου Βζλου Βόχασ.
τθ ςυνζχεια κατατζκθκαν προτάςεισ και διαμαρτυρίεσ κατοίκων, ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ο
Πρόεδροσ ζκεςε το κζμα ςε ψθφοφορία. Σο Δθμοτικό υμβοφλιο λαμβάνοντασ υπόψθ τθ
ςοβαρότθτα του κζματοσ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ όπωσ λεπτομερϊσ ςτα
απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά αναγράφονται

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ ωσ κατεπείγον.
2. Εγκρίνει για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ τισ κάτωκι προτάςεισ:
Βραχυπρόκεςμεσ λφςεισ :
• Να κθρυχκεί ο διμοσ ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ.
• Σθ διάνοιξθ νζων γεωτριςεων.
• Να ςυγκλθκεί το περιφερειακό ςυμβοφλιο για τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ.
• Να κατατεκεί αίτθμα ςτο Διμο Κορινκίων να δοκοφν 50 κυβικά νερό τθν ϊρα.
• Να κατατεκεί αίτθμα ςτθν ςχολι Μθχανικοφ για τθν μεταφορά νεροφ από το Λουτράκι ςτο
Ζευγολατιό.
• Να γίνει αίτθμα για τθν παραχϊρθςθ του δικτφου τθσ Ολυμπίασ οδοφ.
Μακροπρόκεςμεσ λφςεισ :
• Κδρυςθ ΔΕΤΑ,
• Δθμιουργία, μιασ επιτροπισ, με αντικείμενο τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ λειψυδρίασ, θ
οποία να αποτελείται από παραγωγικοφσ φορείσ, ςυνεταιριςμοφσ, αγροτικοφσ ςυλλόγουσ,
τοπικοφσ φορείσ, τοπικό ςυμβοφλιο, τοπικοί ςφμβουλοι και πρόεδροσ, δθμοτικοί ςφμβουλοι και
δθμότεσ.

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 46/2022
υντάχκθκε και υπογράφεται
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
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