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 ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 29
η
 Απριλίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 17:30, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αξηζκό 9/24-4-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ 

ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 

55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα 

μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης 

ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε - Αληηπξόεδξνο, 3) Νηθνιάνπ 

Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 

6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 8) Κνξδάο 

Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 9) Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 10) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 

11) ακνύξε- Βαγελά Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 12) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 13) Αζπξνύιηα 

νθία, 14) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 15) Γθέζηα Δηξήλε, 16) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 17) Μαγηάθεο 

Γεώξγηνο, 18) Μνδέο Αζαλάζηνο, 19) Νηάξνπ Μαξία, 20) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 21) Πειεθνύδαο 

Γεκήηξηνο, 22) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 23) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 24) Αιεμόπνπινο 

Γξεγόξηνο, 25) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 26) Γξεγόξεο Ζιίαο, 27) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 28) Γνύξνο 

Αζαλάζηνο, 29) Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, 30) Καπθάο Γεώξγηνο, 31) Κνπλάβεο Αληώληνο, 32) 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, 33) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 34) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 35) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

36) Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 37) Παηνύραο Υξήζηνο, 38) Ρώξνο Γεώξγηνο, 39) βόιεο 

Κσλζηαληίλνο, 40) ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 41) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 42) Σδαλάθνο Νηθόιανο, 43) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, 44) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 45) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

θαη  46) Φσκάο Πέηξνο.  

Ο θ. Μπαθαιάξνο Υξήζηνο δελ ζπκκεηείρε από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγόηεξα 

όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά. 

Οη θ.θ. Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο θαη Φηινπνύινπ Μαξία, δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ. 

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

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

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

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο εηζήιζε ν θ. Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο θαη Νηξίληαο 

Θεόδσξνο 

 

 ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Κηλεηνπνηήζεηο κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε: α) ηε 

δηέιεπζε ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο από ηελ πόιε καο θαη β) ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ λένπ ζύγρξνλνπ απηνθηλεηόδξνκνπ από Πάηξα γηα Πύξγν – Σζαθώλα» (ζρεηηθέο νη 

αξηζ. 4892/29-4-2020 θαη 4911/29-4-2020 εηζεγήζεηο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ 

Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ Γόκεζεο θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο). 
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 Σο ώμα θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – Αληηδήκαξρν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο ησλ 

θηλεηνπνηήζεσλ κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηέιεπζε 

ηεο λέαο δηπιήο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο από ηελ πόιε καο, σο θάησζη: 

«Αηθληδηαζηηθά θαη ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ, ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο πξνρσξά ζηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο επηινγήο, γηα επηθαλεηαθή δηέιεπζε ηνπ 

ηξέλνπ από ην Ρίν έσο ηελ Καλειινπνύινπ. 

πγθεθξηκέλα, όπσο αλαθέξεη ν ΟΔ, θαηόπηλ εληνιήο ηεο θπβέξλεζεο «Από 13.04.2020 

απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν ηεο 716/ΔΡΓΟΔ ην ηκήκα Ρίν – Καλειινπνύινπ γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηώλ», δηαθόπηνληαο ηνλ πξναζηηαθό θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηάζεσλ Ρίν, 

Καζηειιόθακπνο, Μπνδατηηθα. 

Ζ «κεγάιε εηθόλα» ζέιεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ζπλνιηθά ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ έξγνπ- δηθηύνπ 

ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν λα πξνρσξάεη θαη ζηε ρώξα καο. ηε Βνπιή πξηλ 

ιίγν θαηξό ςεθίζηεθε  από ηελ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ , θαζώο θαη από ηα θόκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ΤΡΗΕΑ, ΚΗΝΑΛ, ην ιεγόκελν «4ν παθέην» Οδεγηώλ ηεο ΔΔ γηα ηνπο ζηδεξόδξνκνπο, ην νπνίν 

πξνσζεί ηελ πιήξε «απειεπζέξσζε» ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηα 

κνλνπώιηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν. Ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

ΣΡΑΗΝΟΔ  θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πληήξεζεο ηδεξνδξνκηθνύ Σξνραίνπ Τιηθνύ. ηα 

πιαίζηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνύ άμνλα Πάηξα – Αζήλα -  Θεζζαινλίθε, έξγν πνπ 

είλαη εληαγκέλν ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξώλ, νη κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεηο, θαηέιεμαλ ζην 

ζρεδηαζκό ε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή λα αθνινπζεί ηελ παιηά ράξαμε θαη λα πεξάζεη κέζα από 

ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε δύν ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ηελ 

επηθαλεηαθή θαη ηελ ππόγεηα. Ζ ππόγεηα ράξαμε είρε θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

πκβνπιίνπ, αθπξώζεθε όκσο ιόγσ ππεξβνιηθά πςεινύ θόζηνπο.  

Έγθαηξα, σο Γήκνο είρακε ηνπνζεηεζεί κε ζρεηηθό ππόκλεκα θαη ζε ζπλάληεζε κε ηνλ 

Τπνπξγό Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, θ. πίξηδε ην Φιεβάξε ηνπ 2016. Αλαθέξακε κεηαμύ άιισλ 

«(…) Ο ζρεδηαζκόο ηεο ηόηε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ αθνξνύζε ηελ αλάδεημή ηεο Διιάδαο ζε 

θόκβν κεηαθνξάο ελέξγεηαο θαη εκπνξεπκάησλ, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  (απνζήθεπζε θαη 

δηαλνκή εκπνξεπκάησλ) θαη  ηνπ ηνπξηζκνύ, δειαδή ηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάισλ 

επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ, ηνπ θεθαιαίνπ. Όκσο θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε ηεο Νέαο 

Γεκνθξαηίαο βιέπεη  ζηελ  Πάηξα  έλα λέν ζεκαληηθό ιηκάλη κε εμαηξεηηθή ζέζε, πνπ ζα δηαζέηεη 

ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε θαη δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ιηκεληθώλ ππνδνκώλ. Σν ζρέδην ηεο 

επηθαλεηαθήο δηέιεπζεο ηνπ ζηδεξνδξόκνπ από ηελ Πάηξα, αληηθεηκεληθά δηεπθνιύλεη απηνύο ηνπο 

ζρεδηαζκνύο. Αδηαθνξεί νπζηαζηηθά γηα ηηο επηπηώζεηο ζηελ δσή ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, ηελ 

νπζηαζηηθή δηρνηόκεζε ηεο πόιεο θαη ηνλ απνθιεηζκό ηεο από ην παξαιηαθό ηεο κέησπν.(…)». 

Δπαλαιακβάλνπκε γηα κηα αθόκα θνξά, όηη ε θαιύηεξε θαη καθξνπξόζεζκα ζπκθέξνπζα 

γηα ην ιαό ιύζε, είλαη ε πεξηκεηξηθή δηέιεπζε ηνπ ηξαίλνπ από ηελ Πάηξα θαη ελ ζπλερεία, 

παξάιιειε ζην λέν πξνο Πύξγν απηνθηλεηόδξνκν, ηεο λέαο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, κε θάζεηε 

ζύλδεζε ηνπ ιηκαληνύ ζην ύςνο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Ο.Λ.ΠΑ. Α.Δ. ζηελ Πεηξατθή – Παηξατθή θαη 

ζηε Βηνκεραληθή Εώλε. Πξνηείλακε επίζεο ζην βαζκό πνπ κε επζύλε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ απνξξίπηεηαη απηή ε πξόηαζε, ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. Με απηή 

ηελ πξόηαζή καο δεκηνπξγείηαη κηα γξακκηθή δώλε πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ κε πξάζηλν, 

πνδειαηόδξνκν, δηαδξνκή πεξηπάηνπ, πνπ ζα αλαπιάζεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν νιόθιεξε ηελ 

πεξηνρή 

Δκείο σο Γεκνηηθή Αξρή έρνπκε επηιέμεη πιεπξά, βάδνληαο κπξνζηά ηηο αλάγθεο ηνπ ιανύ 

θαη ην ιέκε θαζαξά, πσο ε ινγηθή λα έξζεη ην ηξέλν όπσο – όπσο ζην ιηκάλη ηεο πόιεο - δειαδή 

επίγεηα, αδηαθνξώληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ, όζν ζα είκαζηε 

δεκνηηθή αξρή δελ ζα ην επηηξέςνπκε. Δκείο δελ κπαίλνπκε ζηελ αληηπαξάζεζε ηνπ ΤΡΗΕΑ κε ηε 

ΝΓ γηα ην αλ ππάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ κειέηεο, νύηε ζηε ινγηθή ηνπ θόζηνπο νθέινπο. Δκάο καο 

ελδηαθέξεη ην δίθαην αίηεκα ηεο Πάηξαο, πνπ είλαη ε έιεπζε ηνπ ηξέλνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 
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αληηπιεκκπξηθή θαη αληηππξηθή πξνζηαζία ηνπ ιανύ θαζώο θαη ην νηθηζηηθό πεξηβάιινλ ηεο πόιεο 

καο. 

Κξηηήξην γηα καο δελ είλαη ην θέξδνο, αιιά νη ζύγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο, πνπ γηα λα 

εμππεξεηεζνύλ είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε θξαηηθνύ θνξέα κεηαθνξώλ. Δλόο θνξέα πνπ ζα κειεηά 

θαη ζα θαηαζθεπάδεη ππνδνκέο, ζα πξαγκαηνπνηεί γξήγνξα θαη κε αζθάιεηα ην κεηαθνξηθό έξγν, 

αλαπηύζζνληαο έλα θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ κέζνλ, ηνλ ζηδεξόδξνκν», δειαδή ζε κηα θνηλσλία 

πνπ ε νηθνλνκία ζα ζρεδηάδεηαη κε θξηηήξην ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ ιατθώλ αλαγθώλ θαη 

όρη ην θέξδνο. 

Σέινο, πάγην θαη βαζηθό αίηεκα ηνπ παηξατθνύ ιανύ, απνηειεί ε ππνγεηνπνηεκέλε 

θαηαζθεπή ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζηνλ αζηηθό ηζηό ηεο Πάηξαο θαη ζπγθεθξηκέλα από ην 

Ρίν έσο ηηο λόηηεο ζπλνηθίεο. ηε δε επηθάλεηα άλσζελ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, λα 

δεκηνπξγεζεί γξακκηθό πάξθν, πνπ ζα αλαπιάζεη όιε ηελ πεξηνρή, κε πνδειαηόδξνκν, δηαδξνκή 

πεδώλ, πξάζηλν θιπ. 

Απαηηνύκε  από ηελ θπβέξλεζε λα πηνζεηήζεη ηελ ζέζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ γηα  : 

- Σελ ππνγεηνπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο από ην Ρίν έσο Αγ. Αλδξέα – Νέν 

Ληκάλη – Νόηηεο πλνηθίεο, πξάγκα ζύκθσλν κε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό. 

- Σε δεκηνπξγία γξακκηθνύ πάξθνπ ζηελ επηθάλεηα. 

- Να κε ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Πξναζηηαθνύ έσο ην Ρίν. 

ην βαζκό πνπ νη ζέζεηο καο δελ γίλνπλ απνδεθηέο, είκαζηε αλαγθαζκέλνη κε θάζε κέζν λα 

εκπνδίζνπκε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ επίγεηαο δηέιεπζεο. Γπζηπρώο, ελ κέζσ θνξνλντνύ μεθηλάκε 

κε ζπκβνιηθή δηακαξηπξία ηελ Κπξηαθή 3 Μάε ζηηο 11 ην πξσί θαη θνηλνπνίεζε ηεο Απόθαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηελ Καηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία».  

 

 Σο ώμα, άθνπζε επίζεο ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, ηνπο 

ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο, ηηο απόςεηο, πξνηάζεηο, επηζεκάλζεηο θαη 

παξαηεξήζεηο ηνπο.  

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε 

νη θ.θ. βόιεο Κσλ/λνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, νισκνύ Καηεξίλα, 

Νηάξνπ Μαξία, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο θαη 

Κνπλάβεο Αληώληνο.  

 
 Καηά ηην υηθοθορία επί ηης πρόηαζης ηης Δημοηικής Αρτής: 

 

Σα παξόληα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ήηνη νη θ.θ. Μειάο Παλαγηώηεο, 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο 

Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - 

Βαγελά Αθξηβή,  Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, 

Γθέζηα Δηξήλε, Κνπξή Ήξα - Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, 

Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο υήθιζαν «σπέρ», 

(ζύλνιν 19) 

Οη θ.θ. Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, Αζαλαζόπνπινο 

Αζαλάζηνο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, Ρώξνο Γεώξγηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σδαλάθνο 

Νηθόιανο θαη Παηνύραο Υξήζηνο (ζύλνιν 8) υήθιζαν «σπέρ», κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη 

επηθπιάμεηο ηνπο όπσο απηέο θαηαγξάθνληαη ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά. 

 

ΑΔΑ: Ω69ΗΩΞΙ-ΔΛ5



Οη θ.θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Φσκάο Πέηξνο, ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο 

(ζύλνιν 7) ςήθηζαλ «καηά».  

 

Ο θ. Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο ςήθηζε ηελ δηθή ηνπ πξόηαζε όπσο απηή 

θαηαγξάθεηαη ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά.  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

Μεηά ηελ αηθληδηαζηηθή θαη ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο απόθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο επηθαλεηαθήο ράξαμεο από ην Ρίν έσο ηελ 

νδό Καλειινπνύινπ θαη λα ζηακαηήζεη αηθληδηαζηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξναζηηαθνύ 

ηξέλνπ, παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ παηξατθνύ ιανύ θαη δεδνκέλνπ όηη νη εξγαζίεο ζηελ ελ 

ιόγσ εξγνιαβία είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο λα μεθηλήζνπλ θαλνληθά από ηελ 2/5, 

 

ηο Δημοηικό σμβούλιο απαιηεί από ηελ Κπβέξλεζε λα πηνζεηήζεη ηελ ζέζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνύιηνπ γηα  : 

 

-  Σελ ππνγεηνπνίεζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο από ην Ρίν έσο Αγ. Αλδξέα – Νέν 

Ληκάλη – Νόηηεο πλνηθίεο, πξάγκα ζύκθσλν κε ην Γεληθό Πνιενδνκηθό ρεδηαζκό. 

-  Σε δεκηνπξγία γξακκηθνύ πάξθνπ ζηελ επηθάλεηα. 

-  Να κε ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ Πξναζηηαθνύ έσο ην Ρίν. 

 

ην βαζκό πνπ νη ζέζεηο καο δελ γίλνπλ απνδεθηέο, είκαζηε αλαγθαζκέλνη κε θάζε 

κέζν λα εκπνδίζνπκε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ επίγεηαο δηέιεπζεο. Γπζηπρώο, ελ κέζσ 

θνξνλντνύ μεθηλάκε κε ζπκβνιηθή δηακαξηπξία ηελ Κπξηαθή 3 Μάε ζηηο 11 ην πξσί θαη 

θνηλνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ Κπβέξλεζε θαη ζηελ 

Καηαζθεπάζηξηα Δηαηξεία.  
 

 

 

 Ο Πρόεδρος        Ο Γραμμαηεύφν 

 

 

 ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ         ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΘΚΗΣΑ 
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