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Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Πατρέων

Μπροστά οι ανάγκες του λαού!
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σ

ε δυο μήνες ψηφίζουμε. Η μάχη είναι κρίσιμη. Πρέπει να συνεχιστεί ο δρόμος που ανοίξαμε.
Μαζί με τους συντρόφους του
Κόμματος μου, τους χιλιάδες συναγωνιστές, το σύνολο του πατραϊκού λαού συναντηθήκαμε στους δρόμους του αγώνα
για μια καλύτερη ζωή. Αγωνιστήκαμε για
να υπάρχει δουλειά με δικαιώματα για
όλους, για να μπορούν τα παιδιά μας να
ανοίξουν τα φτερά τους και να γευτούν
την χαρά της ζωής, να είναι οι γειτονιές
μας καθαρές και ζωντανές, να γίνει η πόλη μας λειτουργική και ανθρώπινη. Να
ατενίζουμε το μέλλον αισιόδοξα και περήφανα.
Η κοινή προσπάθεια και συμπόρευση
δεν σημαίνει ταύτιση σε όλα. Αυτό που
μας ενώνει όμως όλους, μαχητικά, είναι
ο αγώνας για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού.
Η διεκδίκηση της ευθύνης διοίκησης
του Δήμου μας δεν ξεκινά από το μηδέν, είμαστε πιο έμπειροι και αποδείξαμε στην πράξη, χωρίς λόγια κενού περι-

εχομένου, ότι μπορούμε να στηρίξουμε
τον αγώνα του πατραϊκού λαού για επιβίωση και δουλειά. Ως Δημοτική Αρχή πήραμε μέτρα - ανάσες ανακούφισης των
λαϊκών στρωμάτων, προχωρήσαμε σε
παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την πόλη, την ποιότητα ζωής των κατοίκων, νοικοκυρέψαμε την πόλη και τις υπηρεσίες
του Δήμου. Με πολύ λιγότερο προσωπικό, με 60% λιγότερα χρήματα στα ταμεία του Δήμου σε σύγκριση με το 2010,
κρατήσαμε όρθια την πόλη. Δεν ήμασταν τα καλά παιδιά της κυβερνητικής
εξουσίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Απαιτήσαμε ότι ανήκει στο λαό της
Πάτρας. Με τον πατραϊκό λαό διεκδικητή πετύχαμε νίκες. Αποδείχθηκε έτσι, ότι
οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Η παραλιακή ζώνη χάρη σε αυτούς τους αγώνες παραχωρήθηκε στο Δήμο, Το Νότιο
Πάρκο είναι μια πραγματικότητα που την
απολαμβάνει η πόλη μας. Η διέλευση
του τρένου, χάρη σε αυτούς τους αγώνες
δεν θα καταστρέψει την πόλη, περνώντας επιφανειακά, αλλά πετύχαμε υπο-

γειοποίηση, προαστιακό, γραμμικό πάρκο 6,5 χιλιομέτρων.
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε το έργο των υπηρεσιών του Δήμου, των εργαζομένων, ένα έργο πρωτόγνωρο, που
δεν είναι μακέτες. Ό,τι παλεύαμε να γίνει
στην πόλη μας εδώ και 20 χρόνια είναι
έτοιμα να μπουν στη ζωή. Tο Αρσάκειο
γίνεται Δημαρχείο, ξεκινούν οι αναπλάσεις σε Άνω και Κάτω πόλη, στο κομμάτι της Γούβας που δεν ανακαινίστηκε,
στις γειτονιές στα Ζαρουχλέικα, στα Καντριάνικα, στον Άγιο Αλέξη, στο έλος της
Αγυιάς. Το κατεστραμμένο κολυμβητήριο, ο ποδηλατόδρομος, το Εργοστάσιο
Τέχνης, ο Λαδόπουλος, τα Παλαιά Σφαγεία, οι Σταφιδικές αποθήκες, το Παλιό
Νοσοκομείο, η Βιβλιοθήκη κα ανακατασκευάζονται.
Ο πατραϊκός λαός, ενωμένος, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, μπορεί να ανατρέψει την άσχημη κατάσταση που βιώνει. Μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί. Δεν είναι εμπόδιο η διαφορετική προσέγγιση αρκεί να πατάμε σε στέρεα βάση

κατανοώντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία που παράγει τον πλούτο της χώρας,
της πόλης μας χάνει, γιατί τον εκμεταλλεύονται και κερδίζουν οι λίγοι. Ζητούμε να είμαστε και πάλι η Δημοτική Αρχή της Πόλης μας. Δουλεύοντας μαζί με
τους εργαζομένους, το λαό της πόλης,
από θέσεις διεκδίκησης - αντιπολίτευσης
στους ισχυρούς, μπορούμε να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Δεν πρέπει να αφήνουμε το γνωστό παρελθόν να έρθει και να
ανακόψει μια πορεία επίλυσης λαϊκών
προβλημάτων, να έχουμε ξανά κυρίαρχους αυτούς που έφεραν στην χώρα μας
και στην πόλη μας τα γνωστά αρνητικά
αποτελέσματα.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας για να
έχουμε όλα όσα διεκδικούμε. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους
στους αγώνες τους για να έχουν αυτά
που δικαιούνται, να σταματήσει η καταστροφή των μικρομεσαίων αυτοαπασχολούμενων - επαγγελματιών από τις πολυεθνικές, τα μονοπώλια, να σταματήσει
το ξεκλήρισμα των αγροτών.

Ο πατραϊκός λαός έχει τώρα τον λόγο. Μπορεί από την πρώτη Κυριακή να κλείσει την πόρτα στους εχθρούς
του. Να υπερασπιστεί την αλήθεια, την εντιμότητα, τη νοικοκυροσύνη, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά.
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ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΗΣ

Aναμόρφωση
Πλατειών

Τ

α τελευταία τέσσερα χρόνια αναπλάστηκαν δεκάδες
πλατείες της πόλης, ενώ
δημιουργήθηκαν και νέες,
οι οποίες βελτιώνουν την εικόνα
των γειτονιών και προσφέρουν διέξοδο στους δημότες. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις: πλατεία
Όλγας, Ομονοίας, Νόρμαν, Αγίου Αλεξίου, Αμπελοκήπων, Προαστείου και πολλές ακόμη σε διάφορες γειτονιές της πόλης μας.

Κατασκευή - Συντήρηση Πεζοδρομίων - Πεζοδρόμων

Σ

Πλατεία Νόρμαν

Πλατεία Ομονοίας

Εξελίσσονται έργα ασφαλτοστρώσεων 25 εκατ. ευρώ

υνολικά κατασκευάστηκαν νέα πεζοδρόμια σε διάφορα σημεία της πόλης και συντηρήθηκαν υπάρχοντα: 5.100 τετρ. μέτρα. Χρησιμοποιήθηκαν : 29.000
πλάκες πεζοδρομίουκαι 20.000 κυβόλιθοι.

Διάνοιξη δρόμων στα Ζαρουχλέικα

Η

Πάτρα, με ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο, που το μήκος
του υπολογίζεται ότι είναι σε απόσταση όσο ΠάτραΒερολίνο, βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Γι’
αυτό, η Δημοτική Αρχή παρενέβη για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης. Ασφαλτοστρώθηκαν εκατοντάδες δρόμοι,
διανοίχτηκαν πολλοί άλλοι, τσιμεντοστρώθηκαν ή κατασκευάστηκαν αρκετοί. Κατάφερε να βελτιώσει κατά πολύ την κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε δίχως λήψη τραπεζικών δανείων

(όπως συνηθιζόταν παλαιότερα) και με ελάχιστο προσωπικό.
Συνεχίζει δε το έργο της αποκατάστασης του δικτύου, ασφαλτοστρώνοντας δρόμους σε μεγάλο μήκος, εκτός από την επούλωση λακουβών. Αποκαταστάθηκαν 9.000 βλάβες. Έχουν δαπανηθεί πάνω από 10 εκατ. ευρώ για την επισκευή των δρόμων. Είναι σε φάση υλοποίησης, εργολαβίες συντήρησης και
επισκευής νέων δρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα και
Τοπικές Κοινότητες.

Νέοι Ποδηλατόδρομοι μήκους 9 χιλιομέτρων

Τσιμεντοστρώσεις

Π

άνω από 5000 κυβικά μπετόν έχουν πέσει σε δρόμους με επικινδυνότητα αλλά και δυσκολία πρόσβασης τόσο στο Δήμο Πατρέων οσο και στις Δημοτικές Ενότητες (Παραλία-Βραχνεικα-ΜεσσατιδαΡιο), Ελεκιστρα, Σούλι, Μοίρα και Δραγώλαινα

Ο

Δήμος της Πάτρας, στην προσπάθεια του να βελτιώσει το περιβάλλον, να εντάξει με ασφάλεια και να ενισχύσει την μετακίνηση με το ποδήλατο στην ζωή των
δημοτών, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την κατασκευή
ποδηλατοδρόμων που προσεγγίζουν τα 9 χλμ.
Οι ποδηλατόδρομοι θα ξεκινούν από τον ζωντανό παιδότοπο
του κάμπινγκ της Αγυιάς, και μέσω του υπό αναμόρφωση χώ-

ρου του Έλους και του παραλιακού ποδηλατόδρομου, οι ποδηλάτες θα μπορούν να μπαίνουν είτε στο δίκτυο ποδηλατοδρόμων του Ιστορικού Κέντρου, είτε να συνεχίζουν και να φτάνουν στο Νότιο Πάρκο.
Από τους ποδηλατόδρομους του Νότιου Πάρκου και μέσω αυτών που είναι έξω από την περίφραξη του Νέου Λιμένα θα φτάνουν στην οδό Ανθείας και θα προσεγγίζουν τα Ζαρουχλέικα.
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

350 στρέμματα νέοι ελεύθεροι χώροι!
Απαξιωμένοι χώροι αναπλάστηκαν, δόθηκε ανάσα στα παιδιά μας

Νότιο Πάρκο: Σημείο
αναφοράς και αναψυχής
για τους πατρινούς

Ν

ότιο Πάρκο: ένα πάρκο που φτιάχτηκε από τους
εργαζόμενους του Δήμου και παρά τα εμπόδια
που έβαλαν οι κυβερνώντες μέσω των κρατικών
μηχανισμών (αυτόφωρα, κλήσεις σε απολογία, δίκες) για τα «εγκλήματα» που κάναμε σε αυτό το χώρο. Αυτοί
που κυβερνάνε έκριναν ότι είναι έγκλημα ένας βούρκος, μια χαβούζα, να παίρνει ζωή προς όφελος του λαού. Παρά το γεγονός ότι το πάρκο γέμισε ζωή, η κυβέρνηση μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, με απίστευτο θράσος απαιτούσε την απομάκρυνση του Δήμου από την παραλιακή ζώνη. Παρά τις διώξεις, το κυνηγητό, τα πρόστιμα το Νότιο Πάρκο έγινε.
Το απολαμβάνουν καθημερινά χιλιάδες πατρινοί και έχει γίνει
σημείο αναφοράς της πόλης. Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος
δικάζονται την 1η Απριλίου 2019 για το “κατ’ εξακολούθηση
κακούργημα” της διαμόρφωσης του Νοτίου Πάρκου.

Κόκκινος Μύλος:
Ήταν σκουπιδότοπος Έγινε Πάρκο

Μ

Ριγανόκαμπος Ανατολικό Πάρκο:
Διεκδικούμε το
μπαλκόνι της Πάτρας

ας καταγγέλλουν γιατί διαμορφώσαμε το χώρο, τώρα
ζητούν να το καταστρέψουμε γιατί δήθεν είναι παράνομο. Εμείς λέμε σε όλους ότι οι παραλιακοί χώροι ανήκουν στο λαό και πρέπει να τους απολαμβάνει αδάπανα.

Η

Δημοτική Αρχή μαζί με το λαό συνεχίζει τους
αγώνες ώστε η έκταση 140 στρεμμάτων να
αποδοθεί στο Δήμο και να διαμορφωθεί το
μεγάλο Ανατολικό Πάρκο, που θα γίνει το
«μπαλκόνι» της Πάτρας. Η έκταση του πρώην σκουπιδότοπου ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Για μάς προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των
ελεύθερων χώρων και η παραχώρησή τους στο λαό
για την κάλυψη των αναγκών του. Όσο κι αν αντιδρούν
οι κυβερνώντες, στο τέλος θα νικήσουμε, θα έρθει στα
χέρια μας και «θα είναι ντάλα μεσημέρι».

Παραχώρηση
Πλατανοδάσους: νέος
πνεύμονας πρασίνου

Η

Δημοτική Αρχή από την αρχή της θητείας της, διεκδίκησε με συνέπεια και πέτυχε την παραχώρηση του
χώρου στο Δήμο της Πάτρας, ώστε να προστατευθεί και να αναδειχθεί ένας χώρος υψηλού φυσικού
κάλλους, ο οποίος είχε εγκαταλειφθεί για δεκαετίες και είχε
μετατραπεί σε ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Συνεχίζουμε τη
διαμόρφωση του δάσους. Ένας παραθαλάσσιος χώρος περιπάτου και αναψυχής παραδίδεται στον πατραϊκό λαό.
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ΕΡΓΑ

Δεν είναι λόγια! Νέα έργα
200 εκατ. ευρώ στο Δήμο Πατρέων
Τα έργα που υλοποιήθηκαν, που έχουν ξεκινήσει ή έχουν δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον, θα
αλλάξουν την όψη της Πάτρας. Η Δημοτική Αρχή, μετά από επίπονη προσπάθεια, διεκδίκησε και κατάφερε να εξασφαλίσει μέσα από διάφορα προγράμματα την ένταξη σημαντικών έργων, τα οποία έχει
ανάγκη εδώ και δεκαετίες ο πατραϊκός λαός. Ο κατάλογος αυτών των έργων είναι ατελείωτος. Από την
έκδοση της Λαϊκής Συσπείρωσης παρουσιάζουμε περιληπτικά τα σημαντικότερα από αυτά.

Προϋπολογισμός 7.900.000€, υπάρχει ανάδοχος
και οι εργασίες ξεκινούν σε 2 μήνες

Μετατροπή
εγκαταστάσεων ΑΣΟ
σε Πολιτιστικό και
Αθλητικό Κέντρο 

Ο

συνολικός προϋπολογισμός έργου είναι
7,9 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση προβλέπει
την μετατροπή και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του ΑΣΟ σε πολυχώρο, με δυνατότητα να φιλοξενεί δραστηριότητες θεατρικές, εκθεσιακές, δεξιώσεων και εστίασης, και περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας και πρασίνου. Το κτίριο διαρθρώνεται σε τρεις αυτοτελείς λειτουργικές ενότητες (χώρο θεατρικών εκδηλώσεων, χώρους εκθέσεων και χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού).

Ανάπλαση Άνω - Κάτω Πόλης
Και Σκάλες Αγ. Νικολάου-Γεροκωστοπούλου-Πατρέως

Ο

συνολικός προϋπολογισμός έργου είναι 17 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει την Διαδρομή 1 (Περίπατος Αρχαιολογικών Χώρων)
που συνδέει την κάτω με την άνω πόλη μέσω του κεντρικού πεζόδρομου της οδού
Γεροκωστοπούλου, διασχίζοντας το βασικό τμήμα της άνω πόλης με την ενσωμάτωση των σημαντικότερων Αρχαιολογικών
Χώρων της πόλης (Κάστρο, Αρχαίο Ωδείο,
Ρωμαϊκός Ιππόδρομος).
Αναλυτικότερα οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν:
• Ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών (ψυχροί
τσιμεντοκυβόλιθοι-ψυχρή άσφαλτος κ.λ.π.)
• Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
με επίστρωση ψυχρών υλικών
• Διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων ΑΜΕΑ στην περιοχή ανάπλασης με την
διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκα-

τάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης
σε υφιστάμενους σηματοδότες.
• Αντικατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδες ονοματοθεσίας,
αριθμοθεσίας, προστασία αξονοδιασταυρώσεων
• Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
προβολής αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών κτιρίων
• Προώθηση θεματικού τουρισμού μέσω
(α) εξειδικευμένων εφαρμογών για κινητό τηλέφωνο, (β) ανάπτυξη πολυγλωσσικού δικτυακού τόπου προβολής του Ιστορικού Κέντρου και αξιοποίηση υπαρχόντων
αρχείων και συλλογών, (γ) κατασκευή δικτύου ασύρματων σημείων πρόσβασης (θα
χρησιμοποιηθεί και ως δίκτυο κορμού για
τις δράσεις «έξυπνης» πόλης) και (δ) σήμανση με QR Codes για σημαντικά κτίρια
και χώρους
• Εφαρμογή δράσεων για έξυπνες πόλεις:
(α) εγκατάσταση συστήματος ελέγχου, αυ-

τοματοποίησης και τηλεδιαχείρισης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, (β) εγκατάσταση
κατανεμημένου δικτύου μέτρησης φυσικών
περιβαλλοντικών μεγεθών, (γ) πληροφορίες για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και (δ)
μέτρηση κυκλοφοριακής κίνησης
• Εμπλουτισμός της φύτευσης με επιλογή
κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων
στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες
τη περιοχής
• Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού
(καθιστικά, ζαρντινιέρες, απορριμμάτων,
βρύσες, απορριμματοδέκτες, σταχτοδοχεία
κ.λ.π.)
• Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
• Τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων στους στενούς δρόμους
με λαμπτήρες LED
• Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ-ΟΤΕ στην
Άνω Πόλη

Νέος παιδικός
σταθμός Κορίνθου
και Μανιακίου
Προϋπολογισμός: 1.158.529,52€

πριν και μετά

Ξαναζωνανεύει το Εργοστάσιο Τέχνης

Τ

ο Εργοστάσιο Τέχνης είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες της «Πάτρας Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006» και στη συνέχεια λεηλατήθηκε. Έγινε νέα μελέτη, έχει
κατατεθεί προς έγκριση για χρηματοδότηση και σύντομα θα έρθει η ώρα της
ανακατασκευής του. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η εκ βάθρων ανακατασκευή του κτιρίου, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Στη μελέτη του έργου περιλαμβάνονται εργασίες εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, θέρμανσης, κλιματιστικών, αντικατάσταση παρασκηνίων και καθισμάτων.
Υπενθυμίζεται ότι το εργοστάσιο τέχνης κόστισε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2006. Ο χώρος μετά το σεισμό
του 2008 αφέθηκε κυριολεκτικά στην τύχη του με αποτέλεσμα να λεηλατηθεί. Είναι
ένα οικοδόμημα 1980 τετραγωνικών μέτρων από μέταλλο και γυψοσανίδα ενώ διαθέτει σκηνή, 5 εισόδους, 14 τουαλέτες και κλιματισμό τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος δυστυχώς έχει λεηλατηθεί. Έχει δυνατότητα φιλοξενίας 883 ατόμων και τετρακοσίων καλλιτεχνών.

μπήκε ο εργολάβος

Κ

ατασκευάζεται νέος Παιδικός Σταθμός στη
Μανιακίου, στο κτήριο της παλιάς Εμπορικής
Σχολής. Οι εργασίες που γίνονται από τον εργολάβο είναι ριζικές, το κτίριο θα αναδιαμορφωθεί για τις ανάγκες του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα είναι σε θέση να φιλοξενήσει περίπου 100 παιδιά. Χρειάστηκαν τρία χρόνια αγώνες για να αποσπάσουμε αυτό
το θαυμάσιο χώρο από τα νύχια του ΤΑΙΠΕΔ-Υπερταμείου. Ο νέος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός θα έχει
ολοκληρωθεί και θα μπει σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2019.
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ΕΡΓΑ

Έργα ανάπλασης
σε Αγία Αικατερίνη

Η

Προϋπολογισμός: 10.900.000€, Έχει
ενταχθεί σε Πρόγραμμα και πρόκειται
να δημοπρατηθεί

Μετατροπή Παλαιού
Νοσοκομείου σε
Πολυχώρο Πολιτισμού

Σ

ε φάση ανάπλασης μπαίνει προσεχώς το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο της Πάτρας. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη. Στο κτίριο όταν ολοκληρωθουν οι εργασίες ανάπλασης αναμένεται να δημιουργηθούν Κέντρο
Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς και Καλλιτεχνικά Εργαστήρια.
Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και στην προσπάθεια συμμετέχουν άνθρωποι από το χώρο των Τεχνών που
είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, στη συγκέντρωση και ανάδειξη
του υλικού, το οποίο θα έχει ως επίκεντρο της πόλη της Πάτρας.
Στόχος του κέντρου θα είναι η συγκέντρωση, προστασία και
ανάδειξη της οπτικοακουστικής κληρονομίας της περιοχής, σε
συνεργασία με άλλους φορείς. Παράλληλα, στο χώρο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπου καλλιτέχνες θα μπορούν να εκθέτουν τη
δουλειά τους, όπως νέες οπτικοακουστικές παραγωγές, διαδραστικές εφαρμογές, κτλ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 10,9
εκατ. ευρώ.

Προϋπολογισμός: 4.000.000€, έχει ξεκινήσει

Το παλαιό Αρσάκειο
γίνεται Δημαρχείο

Ξ

εκίνησαν οι εργασίες ανακατασκευής στο εμβληματικό κτήριο της πόλης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό εκεί θα μεταφερθούν οι
περισσότερες υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και ο
περιβάλλων χώρος θα διαμορφωθεί για να φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το αρχικό κόστος της ανακαίνισης φτάνει
τα 4 εκατομμύρια ευρώ ενώ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η ανακαίνιση θα ολοκληρωθεί σε ενάμιση χρόνο.

Μετατροπή του
Δημαρχείου σε
Δημοτική Πινακοθήκη

Χ

ώροι του σημερινού Δημοτικού Μεγάρου και των
ομόρων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου, που θα μεταφερθούν στο “Αρσάκειο”, θα αξιοποιηθούν προς
όφελος της Πινακοθήκης, των διοικητικών και λοιπών συνοδών χρήσεων της Βιβλιοθήκης.

συνοικία της Αγίας Αικατερίνης είναι από τις παλαιότερες της Πάτρας. Έχει ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, με στενά δαιδαλώδη δρομάκια και μικρά ισόγεια σπίτια που κατασκευάστηκαν διαχρονικά με ιδιαίτερα χρώματα από τους ίδιους τους κατοίκους της.
Η προσπάθεια της βελτίωσης της συνοικίας έγινε με σεβασμό
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και με συμμετοχή των κατοίκων της.
Αναλυτικά έγιναν:
1. Επίστρωση των στενών δρομίσκων με κυβόλιθους και
σκυρόδεμα.
2. Κεντρικός πεζόδρομος με συνδυασμό έγχρωμων κυβόλιθων.
3. Δύο πλατείες στο κέντρο του οικισμού με πλακοστρώσεις
κτιστά καθιστικά και παρτέρια με έγχρωμα τούβλα.
4. Ανακατασκευή της κεντρική βρύσης, χωρίς να αλλοιωθεί
το σχήμα της και η αρχική μορφή της.
5. Κατεδάφιση και απομάκρυνση των υλικών αρκετών κτισμάτων που είχαν καταρρεύσει.
6. Ευρύτατη επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
7. Έχει ολοκληρωθεί η υποδομή για την μεγάλη πλατεία, πίσω από την Αγία Αικατερίνη, έχει σχεδιαστεί και άμεσα θα
ολοκληρωθεί η διαμόρφωσή της.
Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι το έργο αυτό κατασκευάστηκε
από εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων με
την εργασία εργατών οκταμήνου κοινωφελούς εργασίας υλικά του Δήμου.

Προϋπολογισμός Έργου: 3.000.000€ , Έχει ενταχθεί
σε πρόγραμμα και προχωρά σε Δημοπράτηση.

Ανάπλαση Έλους Αγυιάς

Ύ

Προϋπολογισμός Έργου 7.687.500,00€, ολοκληρώθηκε

Άλλαξαν όψη Γούβα,
Βλατερό, Δασύλλιο,
Καβουκάκι

Ξεκινά άμεσα

Συνεχίζουμε Φανερωμένη

Ανακατασκευή Δημοτικού
Ωδείου (Αράτου και
Μαιζώνος) και άλλων
Δημοτικών Κτηρίων

Σ

υνοικίες όπως το Βλατερό, το Καβουκάκι, η Γούβα, το Τριτάκη, οι σκάλες της Καραϊσκάκη, η Κανακάρη, η Πουκεβίλ, έχουν αλλάξει πλέον όψη, έχοντας «στολιστεί» με καλλωπιστικά δέντρα, υπέροχα
φωτιστικά που ταιριάζουν στο ύφος της περιοχής, μεγάλους
πλακόστρωτους πεζόδρομους, όμορφα κουκλίστικα σκαλάκια και δεκάδες ακόμα στοιχεία που δίνουν στις συνοικίες αυτές έναν ξεχωριστό χαρακτήρα που δεν αλλοιώνει την γραφικότητά τους.

Τ

ο κόστος της επισκευής είναι 403.300 € και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου.

ψος προϋπολογισμού 3.000.000 €. Η αξιοποίηση
του περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις, αφού βασικός στόχος είναι να μην αλλοιωθεί το φυσικό περιβάλλον ενός ειδυλλιακού χώρου που προστατεύεται από διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και αποτελεί
ένα σπάνιο μέρος για την πόλη. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα αφορούν την δημιουργία χωρών για αθλητικές δράσεις και αναψυχή, στα πέριξ του έλους. Συγκεκριμένα με βάση τη μελέτη προβλέπονται να γίνουν πεζογέφυρες ξύλινες
πάνω από την επιφάνεια του νερού μέσα στην «καρδιά» του
έλους ώστε ο χώρος να γίνει προσβάσιμος. Ταυτόχρονα θα
διαμορφωθούν δύο διαδρομές με πατημένο χώμα για μαζική άθληση και περίπατο, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία
ποδηλατόδρομου στο ύψος του παλιού κολυμβητηρίου που
θα συνδέεται με τον ποδηλατόδρομο που πρόκειται να γίνει
κατά μήκος της παραλιακής ζώνης.
Παράλληλα με τις εργασίες αυτές θα τοποθετηθούν κιόσκια,
πάγκοι με τραπέζια, παγκάκια, φανάρια, αλλά και ένας χώρος στάθμευσης για τα οχήματα εκεί που βρίσκονται σήμερα
τα υπαίθρια γήπεδα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες όλου αυτού του κόσμου που θα επισκέπτεται το αθλητικό κέντρο άμμου που θα φτιαχτεί στο πρώην κολυμβητήριο της Αγυιάς.
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Νέες Πλατείες σε Άγιο Αλέξη, Άνω Συχαινά. Ξεκινούν άμεσα

Άγιος Αλέξης, προϋπολογισμός 770.000 ευρώ

Ανάπλαση Κανδριανίκων

Δ

ιαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων στην περιοχή
«Κανδριάνικα», Προϋπολογισμός Έργου: 1.000.000€,
Προς Δημοπράτηση.

Ολοκλήρωση γηπέδου
Σαραβαλίου

Άνω Συχαινά, προϋπολογισμός 663.000 ευρώ

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου

Τ

ο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου θα δημιουργηθεί στις
οδούς Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος, Κορίνθου (συμπεριλαμβάνοντας τις κάθετες οδούς από την Αράτου
έως την Καρόλου) και την Κωνσταντινουπόλεως. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία χώρων πρασίνου, τη φύτευση δέντρων,
την τοποθέτηση φωτιστικών και παγκακιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την εύκολη πρόσβαση, αλλά και την
λειτουργία smart εφαρμογών που θα διευκολύνουν την ζωή
των καταναλωτών, των καταστηματαρχών και των κατοίκων.
Προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ.

Συνολική ανάπλαση της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ανάπλαση στις σκάλες
της Αγίου Νικολάου

Α

Προϋπολογισμός Έργου: 156.240€

Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων

Σ

τη περιοχή των Ζαρουχλεϊκων ο Δήμος έχει προχωρήσει εκτεταμένες αναπλάσεις, κατασκευάζοντας δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται. Προϋπολογισμός Έργου: 2.756.000€, Προς Ένταξη σε
Πρόγραμμα.

Α

πό το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου θα φυτευτούν
δένδρα και λουλούδια, ενώ θα γίνουν και επιδιορθώσεις στα κάγκελα.
Σημειώνεται ότι η σκάλα αυτή είναι διατηρητέα,
όπως επίσης και οι σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και
Τριών Ναυάρχων και προβλέπεται η συνολική συντήρησή
τους στο πλαίσιο του έργου: Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου (Άνω και Κάτω Πόλης) της Πάτρας.

πό το έτος 1955 που αποπερατώθηκε το κτίριο
της Βιβλιοθήκης και για τα επόμενα χρόνια μέχρι
σήμερα οι επεμβάσεις στο κτίριο ήταν ελάχιστες
και γίνονταν στα πλαίσια της απαραίτητης συντήρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τρέχουσες ανάγκες για την ασφάλεια του περιεχομένου (βιβλίων, συλλογών κλπ.), των επισκεπτών και των υπαλλήλων.
Επειδή δεν είχε γίνει καμία στοχευμένη επέμβαση, ούτε
στο κέλυφός του (εξωτερική τοιχοποιία, δάπεδα, οροφές,
ανοίγματα), ούτε και στις Η/Μ εγκαταστάσεις του (θέρμανσης-κλιματισμού, ηλεκτρικών ισχυρών, φωτισμού, ανελκυστήρων, πυροπροστασίας κλπ.), προχωράμε στην συντήρηση - αναβάθμιση του κτιρίου, την αισθητική και λειτουργική αξιοποίηση των ισογείων εσωτερικών χώρων
προκειμένου το κτίριο της Βιβλιοθήκης:
• να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες,
• να πραγματοποιήσει ένα “άνοιγμα” στην πόλη που
αποτελεί την σύγχρονη πολιτική στους χώρους των μουσείων και των πολιτιστικών χώρων, εντάσσοντας κάποιες
πρόσθετες λειτουργίες για να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό.
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ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΠ

10,5 εκ. ευρώ για νέο δίκτυο ύδρευσης στη Ν/Α Πάτρα
Αφορά τις περιοχές Προσφυγικά, Ψαροφάι, Ταραμπούρα, Στάδιο, Μπεγουλάκι, Πράτσικα

Τ

ρεις μεγάλες εργολαβίες της ΔΕΥΑΠ θα αντικαταστήσουν
140.000 μέτρα δικτύου ύδρευσης στη νοτιοανατολική
πλευρά της πόλης, όπου μέχρι τώρα διαπιστώνονται έντονα προβλήματα με βλάβες στο δίκτυο λόγω παλαιότητας
και οι φυσικές απώλειες νερού είναι μεγάλες.
Ειδικότερα: Μία εργολαβία (η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό)
θα αντικαταστήσει το δίκτυο στις περιοχές Προσφυγικά, Ταραμπούρα, Στάδιο. Το έργο είναι προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ
και έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Φιλό-

δημος Ι”. Το μήκος του δικτύου προς αντικατάσταση είναι 80.000
μέτρα, ενώ περιλαμβάνονται 4.150 συνδέσεις.
Οι περιοχές όπου θα γίνει αντικατάσταση δικτύου και οι δρόμοι
που τις περικλείουν, είναι: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ : Αγ.Ι.Πράτσικα, Αγ.Τριάδος, Σμύρνης, Καλαβρύτων, Φλέμινγκ, Χολομώντος (αδιάνοικτη), Αροανείων, Δαμίρη, παρ.Άθω, Ελ.Βενιζέλου, Σούδας, Μίνωος, Γοργοποτάμου, Ελ.Βενιζέλου, Αγ.Τριάδος.
ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ : Ελ.Βενιζέλου, Αλοννήσου, Δωδώνης, Καλαβρύτων, Ζευξίδος, Λυσίππου, Πραξιτέλους, Χαλεπά, Γλαύκου,

Προτεραιότητα στο Μπεγουλάκι

Η

δεύτερη εργολαβία αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε γειτονιές της νοτιοανατολικής Πάτρας, θα είναι με ίδιους πόρους της
ΔΕΥΑΠ (προϋπολογισμός έργου 1.500.000 ευρώ) και το δίκτυο
προς αντικατάσταση έχει μήκος, περίπου, 20.000 μέτρα, ενώ θα
γίνουν 650 συνδέσεις.
Κατά προτεραιότητα θα κατασκευαστεί το δίκτυο της ζώνης Διακίδη (περιοχή Μπεγουλάκι), η οποία οριοθετείται από τις οδούς:
Πατρών Κλάους (κόμβος), Σεφέρη, Ρίτσου, Καβάφη, παρ.Μαραθωνομάχων, Πλαστήρα, Πατρών Κλάους, Διακίδη, Βρυσακίων, Γλαύκου, Αντιόχου,
Ροίλου, Καβάφη, Βαρδάκη, Μαραζλή, Πατρών Κλάους (κόμβος).

Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελ.Βενιζέλου.
ΣΤΑΔΙΟ : Ελ.Βενιζέλου, Ν.Βρεττάκου, Καβάφη, Εμπειρίκου, Ρίτσου, Σεφέρη, Θεοτοκόπουλου, Αντιπάτρου, Αντιόχου, Γλαύκου,
Χαλεπά, Πραξιτέλους, Λυσίππου, Ζευξίδος, Καλαβρύτων, Δωδώνης, Αλονήσου, Ελ.Βενιζέλου.
Επίσης, θα κατασκευαστούν δύο σταθμοί μέτρησης παροχής
και ρύθμισης πίεσης. Ο ένας επί της οδού Μαραγκοπούλου και
Αγ.Παρασκευής και ο άλλος επί της οδού Σούδας και Καλαβρύτων.

Νέο δίκτυο ύδρευσης σε Ψαροφάι, Πράτσικα

Τ

ο έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης σε Πράτσικα και Ψαροφάι, είναι προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ και έχει
υποβληθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ ενώ η μελέτη έχει αξιολογηθεί και έχει καταταγεί πρώτη στην αξιολόγηση.
Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 40.000 μέτρα και θα γίνουν 1200 συνδέσεις.
Οι περιοχές όπου θα γίνει αντικατάσταση δικτύου περικλείονται μεταξύ των οδών: ΠΡΑΤΣΙΚΑ Χαμηλή, που οριοθετείται από τις οδούς Ελ.Βενιζέλου, Αγ.Ι.Πράτσικα, Ανθείας, Σταυροπούλου, Θεοξένου, Φιλολάου, Παρμενίδου, σιδηρ.
γραμμή, Ακτή Δυμαίων, Ελ.Βενιζέλου.
ΠΡΑΤΣΙΚΑ Υψηλή, που οριοθετείται από τις οδούς Ελ.Βενιζέλου, Γ.Παπανδρέου, Α.Παπανδρέου, Μυκηνών, Ευβοίας, Ανθείας, Αγ.Ι.Πράτσικα, Ελ.Βενιζέλου.
ΨΑΡΟΦΑΙ, που οριοθετείται από τις οδούς Σούδας, Ακρωτηρίου, Αυλίδος, Ευβοίας, Μυκηνών, Α.Παπανδρέου, Γ.Παπανδρέου, Σούδας.
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ΠΑΙΔΕΙΑ

Προτεραιότητά μας
τα παιδιά
Η Δημοτική Αρχή έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα το παιχνίδι και την ψυχαγωγία των παιδιών.
Στηρίξαμε τις ευάλωτες από την κρίση ομάδες και
αγκαλιάσαμε με υπευθυνότητα τα παιδιά μας.

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα
Ημερήσιες Δημοτικές Παιδικές Κατασκηνώσεις
Στην Πλαζ και στα Ροΐτικα φιλοξενούνται δωρεάν 1300 παιδιά, με πολύμορφες δραστηριότητες

Δ

ιαμορφώσαμε τον εγκαταλειμμένο χώρο
της Πλαζ και δημιουργήσαμε εξαιρετικές
εγκαταστάσεις σε μια “νεκρή” έκταση, που
είχε τα χαρακτηριστικά ζούγκλας και σκουπιδότοπου. Με ελάχιστα χρήματα, την φιλότιμη εργασία των εργαζομένων και την εθελοντική προσφο-

ρά δεκάδων δημοτών διαμορφώθηκε ολόκληρη η
έκταση σε έναν όμορφο χώρο. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε για τη φιλοξενία παιδιών από το ορφανοτροφείο του Σκαγιοπουλείου ιδρύματος, όπως και ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών και παιδιών ΑμΕΑ
που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της πόλης μας.

Παιδικοί σταθμοί δωρεάν
για τα νέα ζευγάρια

Α

παλλάχθηκαν από τα τροφεία όσοι έχουν οικογενειακά εισοδήματα έως
25.000 ευρώ. Αυξήθηκε η δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών κατά
200 νήπια και βρέφη. Δημιουργήσαμε 5 νέα βρεφικά τμήματα σε 3 υφιστάμενους σταθμούς, για 60 βρέφη.
Έγινε νέος βρεφονηπιακός σταθμός στο Φρούριο, δυναμικότητας 70 βρεφών. Μετά
από πολλές προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής αποκτήθηκε από το Δήμο η πρώην εμπορική σχολή στην οδό Μανιακίου και Κορίνθου και ήδη κατασκευάζεται νέος Παιδικός Σταθμός, που θα λειτουργήσει από την επόμενη σχολική χρονιά και θα
φιλοξενήσει 100 παιδιά.
Όλοι οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου έχουν ανακαινιστεί και οι συνθήκες φιλοξενίας είναι ιδανικές, ενώ η διατροφή των παιδιών που επιμελούνται ειδικοί επιστήμονες είναι με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
Ημερήσια Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Πλαζ

Δεκάδες νέες, σύγχρονες
και ασφαλείς παιδικές χαρές
Αντικατέστησαν πλήρως τις εκτός προδιαγραφών παλιές. Είναι σε εξέλιξη
πρόγραμμα ολικής αντικατάστασης, όλων των παιδικών χαρών εντός 2019.

Α

ξίζει να
αναφερθεί
ότι σε κανένα άλλο Δήμο της χώρας μας δεν έχει γίνει τέτοιας ευρείας
έκτασης και ολοκληρωμένη παρέμβαση, που να προσφέρει αδάπανα
στα παιδιά της πόλης μας τη χαρά
του παιχνιδιού.

Ξανά ζωή στις πρώην Παιδικές
Κατασκηνώσεις Ροΐτικων
Αναπλάστηκαν ριζικά με ελάχιστα χρήματα, από τους εργαζόμενους του Δήμου.

Δ

ημιουργήσαμε φέτος νέα δομή
Κατασκήνωσης στα Ροΐτικα, επισκευάζοντας και αποδίδοντας
στα παιδιά έναν ακόμα πρώην
εγκαταλελειμμένο χώρο από τη δεκαετία του ‘50. Ο Δήμος μας το αξιοποίησε.
Χάρη στην εργασία του προσωπικού του
Δήμου και με ελάχιστα χρήματα ανακατασκευάστηκε εκ βάθρων ο χώρος. Μετά
από δεκάδες χρόνια απέκτησαν πάλι ζωή
οι πρώην κατασκηνώσεις.

Ημερήσια Δημοτική Παιδική Κατασκήνωση Ροϊτίκων
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Τα σχολεία συντηρούνται, ανακαινίζονται
και λειτουργούν χωρίς προβλήματα
Πρωτοφανής παρέμβαση στα σχολικά συγκροτήματα, παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα
Στο κέντρο της προσοχής μας είναι τα σχολεία, όπως αποτυπώνεται και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Ανακαινίστηκε
πλήρως το 40%
των σχολικών
μονάδων

Ενεργειακή
αναβάθμιση σχολείων

Έ

χουν δρομολογηθεί έργα που αφορούν
την ενεργειακή αναβάθμιση - ανακατασκευή 6 σχολικών συγκροτημάτων, των
οποίων τα κτίρια είναι ενεργοβόρα. Είναι
σε εξέλιξη σημαντικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Μ

ε την ακούραστη προσφορά του
μόνιμου προσωπικού και με την
συμβολή των εργαζομένων στα
8μηνα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων στα σχολικά
συγκροτήματα. Ανακαινίστηκε το 40% των
σχολικών συγκροτημάτων και προγραμματίζονται ανάλογες εργασίες στα υπόλοιπα
σχολεία. Εγκαταστάθηκε σύστημα αντικεραυνικής προστασίας στα σχολεία. Προχωρούν οι διαδικασίες για παρεμβάσεις στην
κτιριακή υποδομή και στους αύλειους χώρους σε πολλές σχολικές μονάδες συνολικού ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Πρωινό και δεκατιανό
σε εκατοντάδες
μαθητές

Ο

Δήμος διανέμει δεκατιανό σε μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών. Κατά την περσινή εκπαιδευτική περίοδο, οι
μαθητές που εντάχτηκαν στο πρόγραμμα
ήταν 1600.

Κατασκευάζονται
νέα σχολεία

Π

αραδόθηκαν τα σχολικά συγκροτήματα Δημοτικό Σχολείο Βραχνεϊκων, 16ο Δημοτικό
στην περιοχή της Αγυιάς. Έχουν
ξεκινήσει οι εκσκαφές για την κατασκευή του 3ου Γυμνασίου της
πόλης μας, το οποίο επλήγη από
τους σεισμούς και είχε κατεδαφιστεί ως ακατάλληλο. Δίπλα θα
κατασκευαστεί το 12ο Δημοτι-

κό Σχολείο. Αξιοποιούμε το χώρο του πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου για την ανέγερση σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων του Μουσικού Γυμνασίου –
Λυκείου. Επίσης προχωρούν οι
απαραίτητες διαδικασίες ανέγερσης νέων κτιρίων και του σεισμόπληκτου 10ου ΓΕΛ στην περιοχή
Ιτεών και του Δημοτικού Αγ. Βασιλείου.

ΛΑΪΚΌ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ

Δωρεάν μαθήματα σε
εκατοντάδες μαθητές

Λ

Λειτουργούν συνολικά 17 κέντρα του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης σε ισάριθμα σχολεία από
άκρη σε άκρη στον Δήμο μας προσφέροντας στήριξη στη μάθηση των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων. Το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης του Δήμου παρακολούθησαν εκατοντάδες μαθητές των λαϊκών οικογενειών και δίδαξε εξίσου μεγάλος αριθμός Εθελοντών Εκπαιδευτικών. Φέτος
παρακολουθούν 775 μαθητές.
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Νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα!
Κανένα λαϊκό σπίτι
χωρίς νερό

Ω

φελήθηκαν από τις μειώσεις 6.000 οικογένειες, με συνολικό όφελος 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα αυξήθηκαν τα έσοδα
της ΔΕΥΑΠ από τους μεγαλο-οφειλέτες.
Ενισχύσαμε τη πολιτική του διακανονισμού. Καταργήσαμε στην πράξη τις διακοπές ως μέτρο πίεσης και εκβιασμού αλλά τις
χρησιμοποιήσαμε ως μέσο προσέγγισης με τους καταναλωτές. Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε με όλα τα μέσα τις λαϊκές οικογένειες γιατί αυτές οι οφειλές αφορούν στο σύνολό τους ανέργους, φτωχούς
και εξαθλιωμένους εξαιτίας της ασκούμενης διαχρονικά, αντιλαϊκής πολιτικής. Με τη τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούμε, που
παράλληλα στοχεύει στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από
μεγάλους καταναλωτές, είχαμε αύξηση των εσόδων της ΔΕΥΑΠ. Οι
κατηγορίες που εντάσσονται σε μειωμένο τιμολόγιο είναι οι: μακροχρόνια άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% καθώς και προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 67% που βαραίνουν τον υπόχρεο, εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,
δικαιούχοι του ΚΕΑ και σιτιζόμενοι από τις Κοινωνικές Δομές του
Δήμου Πατρέων, Τρίτεκνοι-Πολύτεκνοι και οικογένειες που γειτνιάζουν με το Βιολογικό Καθαρισμό και Ξερόλακκα.

Να έρθει δωρεάν το νερό από
το φράγμα Πείρου - Παραπείρου

Τ

ο υπό κατασκευή φράγμα μπορεί να τροφοδοτήσει και να καλύψει μεγάλο ποσοστό από
τις ανάγκες της Πάτρας. Η διαχείρισή του από
Ανώνυμη Εταιρεία ή από Διαδημοτική Επιχείρηση, θα έχει ως αποτέλεσμα την ιδιωτικοποίηση και
την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού. Θα
επιβαρυνθούν τα λαϊκά στρώματα με αύξηση της τιμής του νερού. Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων Αλεξόπουλου, Παπαδημάτου, Ρώρου θέλουν να φορτώσουν τα βάρη της διαχείρισης του φράγματος στις πλάτες του Πατραϊκού λαού. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το νερό να έρθει αδάπανα για τον λαό της περιοχής. Νερό κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, γι’ αυτό 6.000 νοικοκυριά του Δήμου μας, έχουν απαλλαχτεί πλήρως ή έχουν μειωμένο τιμολόγιο νερού.
Εμείς απαιτούμε την αποπεράτωση του φράγματος
Πείρου - Παραπείρου και τη διαχείρισή του από Εθνικό
Οργανισμό Υδάτων. Θέλουμε το νερό να έρθει αδά-

πανα στο Δήμο μας, το κόστος λειτουργίας του φράγματος να το αναλάβει η Κυβέρνηση. Ο λαός έχει πληρώσει με φορολογία, ΕΝΦΙΑ, ειδικούς φόρους κλπ.
Απαιτούμε ένα μέρος αυτών των χρημάτων να επιστρέψουν στον λαό μας μέσω έργων.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:
• Τη διαχείρηση του φράγματος Πείρου-Παραπείρου
από Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτων.
• Την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων
των ειδικοτήτων στις ΔΕΥΑ και την χρηματοδότησή
τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Τη χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους για την κατασκευή έργων ύδρευσης-αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Τη τιμολόγηση των ΔΕΥΑ από τη ΔΕΗ με βιομηχανικό τιμολόγιο. Την κατάργηση του ΦΠΑ στην τιμή του
νερού.

Κατασκευάζονται έργα αποχέτευσης
μήκους 95 χιλιομέτρων
Και έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης,
μήκους 200 χιλιομέτρων

Βελτιώσαμε τη λειτουργία
του Βιολογικού Καθαρισμού
• Συντήρηση δεξαμενών αερισμού για πρώτη φορά από τη λειτουργία του.
• Βελτίωση απόσμησης δεξαμενής εξόδου και φρεατίων με αεροστεγή κατασκευή και στην είσοδο των λυμάτων.
• Έργα βελτίωσης της λειτουργίας της Εγκατάστασης.
• Ενίσχυση της ζώνης πρασίνου γύρω από το Βιολογικό Καθαρισμό.
• Προχωράμε την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με σύγχρονες μεθόδους
επεξεργασίας.
• Μειώσαμε σημαντικά την παραγωγή λυματολάσπης

Χ

ιλιάδες νέες ιδιοκτησίες συνδέονται με το σύστημα αποχέτευσης
Ολοκληρώθηκαν μελέτες και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα κατασκευής δικτύων λυμάτων συνολικού μήκους 90 χιλιομέτρων.Με την κατασκευή των παραπάνω δικτύων προβλέπεται η σύνδεση χιλιάδων ιδιοκτησιών με το σύστημα αποχέτευσης και ως εκ τούτο η απαλλαγή τους από τους
βόθρους και της διαχρονικής επιβάρυνσης για την αποκομιδή των βοθρολυμάτων.
Η σύνδεση των περιοχών Ρίου - Αγ. Βασιλείου – Οβρυάς – Μιντιλογλίου –
Ροϊτίκων – Μονοδενδρίου και Βραχνεϊκων προϋποθέτει την κατασκευή της επέκτασης των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, έργο το οποίο έχει
ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και καθυστέρησε η δημοπράτησή
του, με ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών.
Έχει αντικατασταθεί και αντικαθίσταται το παλαιό δίκτυο ύδρευσης στις περιοχές Αγ. Ι. Πράτσικα, Ζαρουχλέικα, Κρύα Ιτεών, Προσφυγικά, Μπεγουλάκι, Ρίο, Μεσσάτιδα, Παραλία καθώς και σε μεμονωμένα τμήματα Καντριάνικα. Ολοκληρώνεται το έργο υδροδότησης των περιοχών Ρίου,
Αγ.Βασιλείου, Πλατανίου και Κάτω Καστριτσίου από τις πηγές Πιτίτσας.

Αντιπλημμυρική προστασία:
Παρόντες εκεί που το κράτος αδιαφορεί

Η

Δημοτική Αρχή έχει επανειλημμένως επισημάνει την έλλειψη δικτύων ομβρίων και
αντιπλημμυρικών έργων σε πολλές περιοχές
του Δήμου και κυρίως των πρώην Καποδιστριακών Δήμων καθώς και τις συνέπειες σε περιπτώσεις ισχυρών βροχοπτώσεων. Τα έργα που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία και σύμφωνα
με τις μελέτες της ΔΕΥΑΠ έχουν προϋπολογιστεί στο
ποσό των 100.000.000 ευρώ περίπου. Εργα τα οποία

δεν θεωρούνται επιλέξιμα για χρηματοδότηση από τον
Κρατικό προϋπολογισμό και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ΔΕΥΑΠ, με το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό
που διαθέτει, εκπονεί μελέτες για την κατασκευή συλλεκτήρων στις πιο ευάλωτες περιοχές. Στο προηγούμενο διάστημα προχώρησε στην αντικατάσταση αγωγών ομβρίων στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας
και συνεχίζει με ανάλογες παρεμβάσεις σε όλο το μήκος από Αγ.Νικολάου έως Γούναρη.
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Παμπελοποννησιακό: Έγινε σημείο
αναφοράς στην αθλητική ζωή της χώρας
Φιλοξενούνται δεκάδες σύλλογοι, εκατοντάδες αθλούνται καθημερινά

Δωρεάν πρόσβαση της
νεολαίας στις αθλητικές
υποδομές του Δήμου

Α

νοίξαμε το Παμπελοποννησιακό Στάδιο και το παραδώσαμε στο λαό και στη νεολαία, σε συλλόγους και
αθλητές του ερασιτεχνικού Αθλητισμού βάζοντας τέλος στην εκμετάλλευσή του από τους επιχειρηματίες.
Κάναμε προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι συνδρομές των
αθλητών στα Σωματεία που χρησιμοποιούν δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Στηρίζουμε με όλα τα μέσα τον μαζικό
λαϊκό αθλητισμό. Το χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες
αθλούμενοι, εντελώς δωρεάν.
Με επίπονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και της Διοικούσας Επιτροπής του Σταδίου καταφέραμε να δώσουμε ζωή

στη μεγαλύτερη αθλητική εγκατάσταση της πόλης μας, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Έχουν δε αποκατασταθεί πλήρως
τα ηλεκτρολογικά συστήματα του σταδίου. Έχει δρομολογηθεί
η ενεργειακή αναβάθμιση 1 εκατ. ευρώ, όπως και η αντικατάσταση του χλοοτάπητα ύψους 100 χιλ. ευρώ. Συντηρείται καθημερινά. Η ΓΓ Αθλητισμού δεν έχει εισφέρει ούτε ένα ευρώ.
Είναι από τα λίγα ολυμπιακά ακίνητα που χρησιμοποιούνται
για τις ανάγκες των διαφόρων αθλητικών διοργανώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιείται στην πόλη μας το πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών - γυναικών.

Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες
Για μας οι Παράκτιοι Μεσογειακοί Αγώνες είναι η ευκαιρία να παραμείνουν στην πόλη μας, μετά το τέλος τους, οι υποδομές τους, που θα αποδοθούν για ελεύθερη και δωρεάν χρήση στη νεολαία και τους αθλητικούς φορείς της περιοχής.

Δημοτικά Γήπεδα γίνονται στολίδια
Έγιναν Πετρωτό, Σαραβάλι, προγραμματίζεται Ροΐτικα

Ο

Δήμος με ίδιους πόρους μέσω των εργαζομένων του και την ανιδιοτελή προσφορά των μελών των Διοικουσών Επιτροπών παρενέβη σε
όλα τα Δημοτικά γήπεδα, τα οποία ήταν σε κακή κατάσταση. Αποκαταστάθηκαν, επισκευάστηκαν και
εκσυγχρονίστηκαν οι κτιριακές υποδομές τους (αποδυτήρια, γραφεία, τουαλέτες, περιφράξεις κλπ). Συντηρήθηκαν οι αγωνιστικοί χώροι. Μπορούν πλέον να διεξάγονται αγώνες και να προπονούνται οι ομάδες της πό-

λης μας. Κατασκευάστηκαν νέα σύγχρονα αποδυτήρια
στο γήπεδο του Σαραβαλίου. Ανακατασκευάζεται πλήρως το Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο στην περιοχή
του Πετρωτού. Είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες ανακατασκευής του Δημοτικού ποδοσφαιρικού γηπέδου στα Ροΐτικα. Σημειώνεται πως στα 6 λειτουργικά δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα, κάνουν χρήση για προπονήσεις και
αγώνες 46 ερασιτεχνικά σωματεία, το 83% των ομάδων
της πόλης μας.

Σ

την Πάτρα και στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου
βρίσκεται σε εξέλιξη μία σημαντική πρωτοβουλία της δημοτικής
αρχής που αφορά στη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των
παιδιών στον αθλητισμό.
Ο Δήμος καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες επισκευών - συντηρήσεων και εκσυγχρονισμού των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της έλλειψης προσωπικού οι σύλλογοι
από κοινού αναλαμβάνουν τη φύλαξη και την καθαριότητα. Με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, απέκτησαν διοικήσεις και κανονισμούς. Έτσι
ρυθμίζεται η λειτουργία τους με συγκεκριμένους κανόνες ισονομίας. Επιδιώκεται, με τη συνεργασία των ομάδων, για να μη στερηθεί κανένα παιδί
τον αθλητισμό να ισχύει χαμηλή συνδρομή (10€) στα τμήματα υποδομής
τους, ώστε η δαπάνη που απαιτείται να μην αποτελεί εμπόδιο για την πρόσβαση στον αθλητισμό των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, των ανέργων, των πολυτέκνων κλπ.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Το χρέος μας
προς την νεολαία

Έ

χουμε χρέος προς την νεολαία της πόλης μας, τα παιδιά μας. Μια
γενιά που ζει χειρότερα από την προηγούμενη ενώ η επιστήμη και
η τεχνική έχουν απογειωθεί.
Αυτό οφείλεται σε αυτούς που κάνουν κουμάντο στην οικονομία
και τα πολιτικά τους εργαλεία, κυβερνώντες και σε τοπικό επίπεδο, οι
υπερασπιστές του συστήματος.
Η νεολαία πρέπει να ζει με δικαιώματα και όχι να αναζητά ευκαιρίες.
Υπάρχει δρόμος για να ‘ρθουν τα πράγματα τα πάνω - κάτω. Πορευόμαστε μαχητικά, παλεύοντας για όλα όσα δικαιούται ο νέος άνθρωπος,
κόντρα στο ρεύμα του συμβιβασμού και της μοιρολατρίας. Μπορούν να
ανατραπούν τα πάντα, το δίκιο είναι με το μέρος αυτών που κτίζουν τον
τόπο μας και όχι αυτών που απολαμβάνουν τον κόπο των πολλών.
Ήρθε η ώρα, δίνουμε απάντηση στο παρελθόν που εμφανίζεται με κούφια λόγια ως σωτήρες. Τους γνωρίζουμε όσες μάσκες κι αν φορέσουν
δεν μπορούν να κρυφτούν.
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ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Διοργανώσαμε Καρναβάλι αντάξιο της ιστορίας του
Φιλοσοφία μας είναι το Καρναβάλι να είναι μαζικό, λαϊκό, καλαίσθητο,
αποκεντρωμένο, ιδιοκτησία των πατρινών και όχι των συμφερόντων

Τ

ο Πατρινό Καρναβάλι διαφέρει από τα άλλα καρναβάλια
της χώρας. Είναι πρωτοπόρο,
σε αυτό συμμετέχουν αυθόρμητα ο λαός και κυρίως η νεολαία της
πόλης μας. Μάλιστα σε αυτές τις δύσκολες εποχές ο πατραϊκός λαός μέσα
στα βάσανά του βρίσκει διέξοδο για
να διακωμωδήσει πρόσωπα και καταστάσεις και να κάνει ανατρεπτική σάτιρα. Παράλληλα το Πατρινό Καρναβάλι αποτελεί θεσμό που προσελκύει
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο στην
πόλη. Όσο είμαστε Δημοτική Αρχή,
την περίοδο του Καρναβαλιού κατακλύστηκε η πόλη από χιλιάδες επισκέπτες και ειδικότερα τις ημέρες της κορύφωσής του δεν υπήρχαν διαθέσιμα
καταλύματα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την πόλη μας. Η Πάτρα γίνεται κέντρο αναφοράς στην υπόλοιπη Ελλάδα και μόνο οι κακοπροαίρετοι δεν μπορούν να το δουν αυτό. Θέλουμε το καρναβάλι να είναι λαϊκό,

μαζικό να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι, να είναι καλαίσθητο όσον
αφορά τη στάση που έχουν οι συμμετέχοντες στην παρέλαση παροτρύνοντας ειδικά τους νέους ανθρώπους να
μείνουν μακριά από τη μέθη του αλκοόλ και των ναρκωτικών και μείνουν
με τη μέθη της χαράς, του κεφιού και
της δημιουργίας που τόσο απλόχερα
προσφέρει σε όλους μας το Καρναβάλι. Αυτό προϋποθέτει εκτός από τη
βούληση που έχουμε εμείς ως δημοτική αρχή, για να μείνει το καρναβάλι λαϊκό, να το υπερασπιστεί ο ίδιος ο
λαός της Πάτρας. Και έχει κάθε όφελος να το κάνει αυτό γιατί όταν λέμε
αυθόρμητο, όταν μιλάμε για καλλιτεχνική παρέμβαση, είναι ο δικός του
κόπος, μεράκι και κέφι, που δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κερδοφορίας. Κατά την γνώμη μας το Πατρινό
Καρναβάλι δικαίως κρατάει τα σκήπτρα ως του καλύτερου και πιο μαζικού καρναβαλιού της χώρας.

Αποκεντρώσαμε
το Καρναβάλι στις γειτονιές

Κ

άναμε δεκτά τα αιτήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων και φέτος το Καρναβάλι μας
έφτασε, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, στις γειτονιές της Πάτρας. Είναι προτεραιότητά μας να διατηρούμε, να αναδεικνύουμε και να προάγουμε τα έθιμα του λαού.
Πολύ δε περισσότερο το Πατρινό Καρναβάλι ως την πιο μαζική εκδήλωση του λαού
και της νεολαίας της Πάτρας αλλά και της χώρας.

Ξεχρεώσαμε

Άρματα Καρναβαλικό
εργαστήρι
Ο καρναβαλικός διάκοσμο, όπως και τα άρματα
του δήμου είναι υψηλού επιπέδου. Κατασκευάστηκαν δύο εντυπωσιακά άρματα του Βασιλιά
Καρνάβαλου και της Βασίλισσας που εκτός από
κίνηση είχαν και ειδικά εφέ. Επίσης, για πρώτη
φορά μετά από χρόνια κατασκευάστηκε και παρέλασε άνθινο άρμα.

Μην ξεχνάμε ότι παραλάβαμε τον Καρναβαλικό
Οργανισμό με 4 εκατ. ευρώ χρέη τα οποία έχουμε
καταφέρει να τα εξοφλήσουμε σχεδόν. Αυτοί που
έκαναν μεγάλες και δαπανηρές εκδηλώσεις δεν σκέπτονταν αν θα δημιουργήσουν χρέη για τον επόμενο. Εμείς πληρώσαμε και
πληρώνουμε τα χρέη και
φροντίζουμε για το νοικοκύρεμα. Δεν είναι δυνατόν
να ζητούν από το δήμο να
κάνει υπερβάσεις. Χρήματα δεν υπάρχουν. Εργαζόμενοι δεν υπάρχουν. Ζητάμε περισσότερα, αλλά δεν
συζητούμε πρώτα πώς θα
γίνουν προσλήψεις προσωπικού. Το θέμα είναι να
μην κάνουμε μια ευχή, να
μην πετάμε μια ιδέα, αλλά να μιλάμε με βάση την
πραγματικότητα.

Μετατροπή Παλαιών Σφαγείων
σε Καρναβαλικό Μουσείο
Και χώρο ανάδειξης του Καραγκιόζη

Σ

άρκα και οστά αρχίζει να παίρνει το θεματικό
πάρκο για το Πατρινό Καρναβάλι στα Παλαιά
Σφαγεία, καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειΠροϋπολογισμός: 910.566,97€,
ες για τη δημιουργία του, με στόχο να έχει ολοέχει δημοπρατηθεί και οι
κληρωθεί σε δύο χρόνια. Στόχος της δημιουργίας του
εργασίες ξεκινούν σε λίγο
Καρναβαλικού Πάρκου είναι η ανάδειξη του Καρναβαλιού και της δημιουργικής ζωντάνιας του. Στο Καρναβαλικό Πάρκο, σύμφωνα με την μελέτη, θα υπάρχουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, δημιουργικής απασχόλησης και επιμόρφωσης για κάθε ηλικία, ενώ θα δημιουργηθούν μεταξύ άλλων, χώροι εκπαίδευσης, κατασκευής και αναπαραγωγής καρναβαλικών δημιουργιών, παρουσίασης καρναβαλικών δημιουργιών, στολών, καπέλου, μάσκας και άλλων κατασκευών, δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με έμφαση στο Καρναβάλι και τον Καραγκιόζη.

Καταργήσαμε το «γάμο της
Γιαννούλας της Κουλουρούς»

Κ

ατάργησαμε το δρώμενο του «Ο Γάμου της Γιαννούλας της κουλουρούς» και το αντικαταστήσαμε
με τον «Γάμο του Καραγκιόζη».

Φιλοξενήσαμε
τον Κινέζικο Δράκο

Φ

έτος είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Κινέζικο Δράκο. Να γνωρίσουμε τον πολιτισμό αυτής
της μεγάλης χώρας. Ο Κινέζικος Δράκος, ήρθε για
πρώτη φορά στην Ευρώπη και επέλεξε την Πάτρα
μας. Μια επιλογή, που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και
των πολιτιστικών ανταλλαγών που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Αποδεικνύεται ότι μέσω του πολιτισμού οι
λαοί γνωρίζονται και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά.
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Πολιτισμός και αθλητισμός, δικαίωμα για όλους
Tο Άρμα Θέσπιδος πήγε
το θέατρο στο γειτονιές

«Ά

ρμα Θέσπιδος», για τέσσερα χρόνια κοντά στους πολίτες της πόλης μας και της
ευρύτερης Περιφέρειας. Με
400 παραστάσεις και 40.000 θεατές δικαιώνει τον σκοπό που δημιουργήθηκε: να πάει το καλό θέατρο ως εκεί που δεν έχει παι-

χτεί ποτέ θεατρική παράσταση. Με παραστάσεις υψηλής ποιότητας, με επαγγελματισμό
και αξιόλογους συντελεστές, προσέφερε την
αισθητική που απαιτεί η τέχνη και το χαμόγελο που έχει ανάγκη ο λαός μας στις συνοικίες της πόλης, στα χωριά, στα Σχολεία και στα
Ιδρύματα.

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

Eκατοντάδες εκδηλώσεις και παραστάσεις, σε όλη την έκταση του Δήμου

Παράσταση στο Θεατράκι Ιτεών

Ε

νισχύσαμε την πολιτιστική δημιουργία, αναβαθμίζουμε τον πολιτισμό,
την λαϊκή παράδοση και την ερασιτεχνική πρωτοβουλία.
Παρά τη δύσκολη κατάσταση των οικονομικών του Δήμου και των Οργανισμών, δίνουμε έμφαση στη λαϊκή και την ερασιτεχνική πολιτιστική δημιουργία (Χορευτικό, ενίσχυση με
υλικοτεχνική υποδομή πολιτιστικών συλλό-

γων κ.α.), την προσφορά στις πιο ευάλωτες
και αδικημένες κοινωνικές τάξεις, στους ανέργους και κυρίως στη νεολαία.
Έγινε προσπάθεια να προσαρμοστεί η πολιτική εισιτηρίων για τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, ενώ πραγματοποιούνται και δεκάδες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Ακόμα, στις
δομές που υπάρχει ανταποδοτικότητα (Δημοτικό Ωδείο, Εικαστικό Εργαστήρι, Δραματική
Σχολή), υπάρχουν μια σειρά από ελαφρύνσεις γι’ αυτές τις κατηγορίες. Εκατοντάδες δημότες συμμετέχουν δωρεάν ή με χαμηλό αντίτιμο στις δομές πολιτισμού.
Νέες δομές πολιτισμού δημιουργήθηκαν στον
Πολιτιστικό και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., που απλώνουν
την τέχνη σε όλη την έκταση του Δήμου, νέα
μουσικά, χορευτικά και εικαστικά τμήματα στα
Διαμερίσματα, πολιτική εισιτηρίων που επιτρέπει σε όλους να μπαίνουν στα θέατρα και
στις εκδηλώσεις. Το Φεστιβάλ στις Γειτονιές,
Το Άρμα Θέσπιδος με πάνω από 400 παραστάσεις, ο Κινητός Κινηματογράφος, άπλωσαν
τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά.

Χορευτικό Δήμου Πατρέων
Φάρος ερασιτεχνικού πολιτισμού

Χ

ιλιάδες παιδιά και ενήλικες δίνουν και
παίρνουν ζωή στο Χορευτικό Τμήμα
του Δήμου. Φέτος δημιουργήθηκε νέο
παράρτημα στην Ταραμπούρα. Οι 26
δάσκαλοι είναι εθελοντές καλλιεργούν το χορό
και διδάσκουν ήθος.
Στο χορευτικό τμήμα δεν πληρώνει και δεν πληρώνεται κανείς. Όλοι όσοι υπήρξαν και υπάρχουν, πρόσφεραν και προσφέρουν στην υπόθεση “λαϊκός πολιτισμός”, με μόνο συμφέρον μία
στάση ζωής απαλλαγμένη όσο αυτό είναι δυνατόν από την μιζέρια που προκαλεί ο άκρατος κα-

ταναλωτισμός, η ολοκληρωτική εμπορευματοποίηση των πάντων, με μόνο γνώμονα το ατομικό συμφέρον. Δίνουν μ’ αυτό τον τρόπο τη μάχη τους και ενάντια στις εξαρτήσεις.
Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο
Χορευτικό και στην Ορχήστρα του. Ανακατασκευάστηκε το πάτωμα στην αίθουσα στο Λιμάνι. Ετοιμάζεται χώρος φιλοξενίας για σχήματα από άλλες πόλεις, χώρες που θα δώσει άλλη πνοή στη λειτουργία του. Προωθείται η δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων στους νέους σχεδιασμούς.

Κορυφαίες θεατρικές παραγωγές

Α

πό το 2015, είχαμε σπουδαίες
παραγωγές του
ΔΗΠΕΘΕ
Πάτρας, Η ζωή του Γαλιλαίου, Οι Μικροαστοί, Φουέντε Οβεχούνα και Τρισεύγενη είναι παραστάσεις που ενδιαφέρουν και
ψυχαγωγούν με δημιουργικό προβληματισμό. Χιλιάδες πολίτες ήρθαν στο
θέατρο, άνθρωποι από
κάθε γειτονιά της πόλης
μας παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον τις παραστάσεις και έφυγαν έχοντας
πάρει θετική ενέργεια,
δύναμη και αισιοδοξία.

«Η ζωή του Γαλιλαίου» με τον Κ. Καζάκο

Ο Δήμος συντηρεί
το Ρωμαϊκό Ωδείο

Σ

το Ρωμαϊκό Ωδείο έγιναν από τους εργαζόμενους του Δήμου και με έξοδα του Δήμου:
Ολική ανακαίνιση των ξύλινων δαπέδων πλήρης ανακαίνιση με σύγχρονα υλικά στις τουαλέτες και στα καμαρίνια των καλλιτεχνών, πλήρης
αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού δικτύου με φώτα
ασφαλείας και προβολείς νέας τεχνολογίας (LED), αντικατάσταση εξωτερικού φωτισμού ασφαλείας, αντικατάσταση όλων των προβληματικών πινάκων.
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AΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα
Η πορεία (Πάτρα - Αθήνα)
για την ανεργία, που
συγκλόνισε την Ελλάδα

«Μ

ετά από 8 ημέρες της πορείας-αγώνα 220 χιλιομέτρων
Πάτρα-Αθήνα, με σύνθημά μας «δουλειά για όλους,
δουλειά με δικαιώματα», φτάσαμε εδώ στην Αθήνα,
στο Σύνταγμα. Πορευτήκαμε για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των ανέργων, της νεολαίας, των εργαζομένων, των επαγγελματιών. Απαιτούμε από την κυβέρνηση τώρα άμεσα μέτρα προστασίας
των ανέργων και των οικογενειών τους. Κανένας άνεργος χωρίς επίδομα ανεργίας. Κανένας πλειστηριασμός σε σπίτι ανέργου. Κανένα σπίτι χωρίς φως, νερό, σταθερό τηλέφωνο. Διεκδικούμε άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα και αμοιβές για την κάλυψη των
τεράστιων κενών στις υπηρεσίες του δήμου μας, στα σχολεία, στα νοσοκομεία της πόλης μας. Μας λένε ότι προέχει τώρα η ανάπτυξη για να μεγαλώσει η πίτα και να ξαναμοιραστεί για όλους δίκαια! Μέγα ψέμα λέμε εμείς! Η καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται με ακόμη μεγαλύτερη ληστεία
και το τσάκισμα του λαού, με την νεολαία σε ρόλο δούλου στον 21ο αιώνα. Το μόνο που φέρνει αυτή η ανάπτυξη είναι η αύξηση των κερδών
των λίγων, δεν είναι ανάπτυξη για το λαό και τα παιδιά του. Σημαίνει νέο
χτύπημα στα δικαιώματα και λαϊκές κατακτήσεις.»
Απόσπασμα από την ομιλία του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη
στο Σύνταγμα

Προστατεύσαμε τους εργαζόμενους
από την “αξιολόγηση” - απόλυση

Δ

ικαιώθηκε πανηγυρικά ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης που είχε κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος, επειδή είχε αρνηθεί
να εκτελέσει εντολή του τότε
υπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ)
να δώσει τους φακέλους εργαζομένων προς “αξιολόγηση” - απόλυση.
Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης, επεσήμανε: “Στηρίζουμε τους
αγώνες των εργαζόμενων. Είμαστε αντίθετοι με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στους ΟΤΑ χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Στο Δήμο Πατρέων έχουμε 324 εργαζόμενους ΙΔΑΧ που μονιμοποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας ΑΣΕΠ καθόλα νόμιμα. Θέμα ανοχής ή συγκάλυψης πλαστών δικαιολογητικών δεν υφίσταται. Με βάση τα παραπάνω αρνηθήκαμε ως Δημοτική Αρχή να δώσουμε τους ατομικούς φακέλους για επανέλεγχο, δίνοντας αντίστοιχες εντολές στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου.”

Όμορφη πόλη
είναι η πόλη
που δεν έχει
ανέργους, φτώχεια, παιδιά
στην εξάρτηση
Δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν είμασταν
παρατηρητές.
Μπήκαμε
μπροστά για να έχει η πόλη
μας ζωή, να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με
δικαιώματα. Να μπορέσουν
τα παιδιά μας να ανοίξουν
τα φτερά τους, μέσα από
την εργασία να συγκροτηθούν ως προσωπικότητες,
να απογαλακτιστούν από
τις οικογένειές τους.

Ο λαός στο πλευρό του Δημάρχου,
που όρθωσε τείχος στο φασισμό

«Μ

ε ερώτησή τους μας ζητάνε να χωρίσουμε τα παιδιά στο βρεφοκομείο σε δικά μας και ξένα. Υπάρχει παιδί ξένο; Είναι τυχαίο ότι είναι στα Δικαστήρια γιατί
έχουν τάγματα εφόδου; Είναι αυτοί που φωνάζουν στη μάνα του Φύσσα, που έχασε το παιδί της από τους δολοφόνους φασίστες: Πού είναι το παιδί σου τώρα!”
Από την ομιλία του Δημάρχου Πατρέων Κ. Πελετίδη στα
δικαστήρια

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το χρέος μας, να μη διευκολύνουμε τη δράση της Χρυσής Αυγής, τη ναζιστική της ιδεολογία, από την οποία εκπορεύεται ο εγκληματικός της χαρακτήρας. Συνεχίζουμε μαζί με το λαό και τις οργανώσεις
του, που όλο αυτό το διάστημα στήριξαν τη Δημοτική Αρχή, για να απομονωθεί η δράση ενός μορφώματος που εκφράζει την πιο ακραία μορφή της ταξικής εκμετάλλευσης.».
Δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων Κ. Πελετίδη μετά την
αθωωτική απόφαση

Πορεία στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου.
Αγώνας για δουλειά και για άμεση
κατάργηση όλων των διοδίων

«Π

ορευτήκαμε και
φτάσαμε εδώ, στο
Αντίρριο, με σύνθημά μας «Δουλειά για όλους, Δουλειά με δικαιώματα». Αποτελεί πρόκληση για
το λαό, που δοκιμάζεται από την
κρίση, να χρυσοπληρώνει συνεχώς για τους δρόμους και υποδο-

μές που θα έπρεπε να του ανήκουν. Στηρίζουμε και με αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού
μας Συμβουλίου τον αγώνα του
λαού μας για άμεση κατάργηση
όλων των διοδίων»
Απόσπασμα από την ομιλία του
Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη στη Γέφυρα
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ΝΙΚΕΣ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο πατραϊκός
λαός νίκησε!
Υπογειοποίηση τρένου:
Είπαμε όχι στη διχοτόμηση
της πόλης
Δημιουργείται γραμμικό πάρκο 6,5 χιλιομέτρων

Η

Παραχωρήθηκε οριστικά στο Δήμο
το Θαλάσσιο Μέτωπο

Σ

τον Δήμο Πατρέων παραχωρήθηκε για 99 χρόνια το παραλιακό μέτωπο, με εξαίρεση των, βόρεια του Μόλου Αγίου Νικολάου χερσαίους και
θαλάσσιους χώρους, καθώς και της Νότιας Λιμενολεκάνης. Η οριστική παραχώρηση του Θαλασσίου
Μετώπου στο Δήμου, αποτελεί μια θετική εξέλιξη και είναι αποτέλεσμα των μακροχρόνιων αγώνων του πατραϊκού λαού. Είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής διεκδίκησης, στην οποία είχε σημαντική συμβολή η Δημοτική Αρχή, με αντίστοιχου περιεχομένου αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και οργάνωση κινητοποιήσεων. Είναι
αποτέλεσμα των de facto παρεμβάσεων της Δημοτικής
Αρχής με την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων,
σε τμήματα του θαλάσσιου μετώπου που αποδόθηκαν

στο λαό για χρήση, όπως είναι το Νότιο Πάρκο, κόντρα
στα εμπόδια και στις διώξεις, τις κλήσεις σε απολογία, τα
πρόστιμα, όλο αυτό το διάστημα, εκ μέρους των κρατικών υπηρεσιών.
Δεσμευόμαστε ότι μαζί με τον πατραϊκό λαό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε κρατική χρηματοδότηση και αξιοποίηση της περιοχής υπέρ των αναγκών των δημοτών
μας. Αυτό δηλαδή που υλοποιήσαμε με το Νότιο Πάρκο,
τις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Πλαζ, το Πλατανόδασος,
τον Κόκκινο Μύλο, και αλλού. Σε καμία περίπτωση δεν
δεχόμαστε να χαρατσωθεί ο πατραϊκός λαός για δράσεις
αναψυχής και πολιτισμού.
Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Η Δημοτική Αρχή, ολοκληρώνοντας τη διαβούλευση με
φορείς για τη διαμόρφωση του Θαλασσίου Μετώπου
προωθεί το επόμενο διάστημα, την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής
είναι η ριζική αναδιοργάνωση του παραλιακού περιβάλλοντος με σύνδεση του κεντρικού τμήματος της πόλης
με το υγρό στοιχείο, η αισθητική και η λειτουργική αναβάθμισή του, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών, η προσθήκη νέων. Στόχος το να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες για ελεύθερους ανοιχτούς
κοινόχρηστους χώρους, με πάρκα, πράσινο, παιδότοπους, ψυχαγωγία, ναυταθλητισμό, αθλητισμό, πολιτισμό και μορφωτικές δραστηριότητες, η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πάτρας, η οργάνωση λειτουργιών, όπως στάθμευση σκαφών στη Μαρίνα. Κατεύθυνση είναι οι χώροι να έχουν κοινόχρηστο χαρακτήρα και με κοινωφελείς χρήσεις που να συνοδεύονται με
ορισμένα μικρά αναψυκτήρια κλπ για να καλύπτουν τις
ανάγκες του κόσμου.

υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, αποτελεί μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Πατραϊκό λαό. Είναι αποτέλεσμα του
πολύχρονου αγώνα και των κινητοποιήσεων των συλλόγων,
των κατοίκων και του Δήμου. Αποτελεί καρπό της σύγκρουσης
με τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς των αστικών κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών συμφερόντων. Σε καμία περίπτωση δεν είναι προϊόν συνεργασίας του “προοδευτικού κόσμου”, όπως διατείνεται η κυβέρνηση. Ο
λαός θυμάται, όλα είναι καταγεγραμμένα, βγάζει συμπεράσματα για τη
στάση και το ρόλο του καθενός.
Υπενθυμίζουμε ότι όταν ανέλαβε αυτή η Δημοτική Αρχή το 2014, με κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ο σχεδιασμός ήταν για επίγεια διέλευση της γραμμής, που θα διχοτομούσε την πόλη μας. Κάτω από την πίεση της Δημοτικής Αρχής και τις δεκάδες, πολύμορφες κινητοποιήσεις των κατοίκων,
σταδιακά γίνονταν ανακοινώσεις ότι θα υπογειοποιηθεί η γραμμή από τον
Άγιο Διονύσιο έως τον Άγιο Ανδρέα. Στη συνέχεια από Κανελλοπούλου
μέχρι τον Άγιο Ανδρέα. Για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε την πλήρη
υπογειοποίηση και την δημιουργία γραμμικού πάρκου, που ήταν από την
αρχή ως εναλλακτική πρόταση της περιμετρικής διέλευσης, που απέρριπτε η κυβέρνηση λόγω υψηλού κόστους, όπως ισχυριζόταν.
Ως Δημοτική Αρχή, μαζί με τους κατοίκους, τους συλλόγους, θα είμαστε
σε ετοιμότητα μέχρι την τελική υλοποίηση του έργου που θα συμβάλλει
στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων (μετακίνησης) αλλά και ανάπλασης των περιοχών από όπου θα περνάει.
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Αναδείξαμε την επέτειο Απελευθέρωσης της Πάτρας

Α

πό την αρχή της θητείας
της η σημερινή Δημοτική Αρχή ανέδειξε τη
σημαντική ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της Πάτρας, πρωτεύουσας του Μοριά,
που πρώτος απελευθερώθηκε
από το γερμανικό ζυγό.
Ο Δήμος Πατρέων διοργάνωσε
όλες τις χρονιές πολύμορφες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Πάτρας από την γερμανική κατοχή. Τιμά τους αγώνες του
πατραϊκού λαού που αντιστάθηκε μέσα από τις γραμμές του
ΕΑΜ και των ανταρτών του 12ου
Συντάγματος του ΕΛΑΣ, που
μπήκαν ελευθερωτές στην πόλη,
μετά από σκληρές μάχες με την
γερμανική φρουρά και τους ντόπιους συνεργάτες τους, δοσίλογους και ταγματασφαλίτες.
Μια επέτειος που συνειδητά είχε
υποβαθμιστεί από το κράτος και
τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, μια επέτειος που τα επίσημα

ιστορικά βιβλία που διδάσκονται
στα σχολεία την αποσιωπούν.
Ο πατραϊκός λαός, σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να αγωνίζεται ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό,
παρά τις μεγάλες θυσίες, όπως ο
απαγχονισμός των 11 αγωνιστών
του ΕΑΜ στα Ψηλά Αλώνια, το
Μπλόκο των Προσφυγικών και
τις εκτελέσεις στο κτήμα Μουρτζούχου, τις φυλακίσεις αγωνιστών στο σημερινό 11ο Δημοτικό Σχολείο, τις φυλακές Μαργαρίτη κάτω από το παλιό Δημοτικό
Νοσοκομείο και το κολαστήριο
των SS (Κανακάρη και Βότση).
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν
ιστορικούς περιπάτους σε χώρους όπου διαδραματίστηκαν
τα γεγονότα και οι μάχες για την
απελευθέρωση της πόλης, ενημερώσεις σε σχολεία, με παρουσίαση ντοκουμέντων με κείμενα,
χρονικό και οπτικοακουστικό υλικό για την απελευθέρωση.

Στηρίξαμε το
αντιπολεμικό
κίνημα

Σ

τηρίξαμε τον αγώνα του αντιπολεμικού κινήματος να μην μεταφερθούν πυρηνικά στον Άραξο, καμία
συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις, καμία αλλαγή
συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις και τα στρατηγεία.

Όχι στην εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο
Αποκαλύψαμε τους γενικότερους επικίνδυνους σχεδιασμούς, μετατροπής της ευρύτερης περιοχής (Άραξος)
σε βάση πυρηνικών όπλων και ως εκ τούτου να γίνουμε στόχος στην πολύ πιθανή περίπτωση όξυνσης των ιμπεριαλιστικών διαφορών.

Η

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε: «Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε και μέχρι τώρα δεν έχει διαψευστεί από την κυβέρνηση, ότι προωθείται εγκατάσταση πυρηνικών στην βάση του Αράξου. Θυμίζουμε ότι στην βάση του Αράξου είχαν
αποθηκευτεί πυρηνικές κεφαλές του ΝΑΤΟ από
το 1962. Αυτές απομακρύνθηκαν το 2001 και με
τους αγώνες του λαού μας. Η συγκεκριμένη βάση
είναι σταθερά ενταγμένη στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια για μετασταθμεύσεις και εφοδιασμό πολεμικών αεροσκαφών σε νατοϊκές επιδρομές σε άλλες
χώρες. Τώρα φαίνεται ότι ανοίγει νέος σχεδιασμός
χρησιμοποίησης της με πυρηνικά, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα και τους λαούς της περιοχή μας. Ανησυχούμε λοιπόν γιατί οι γενικότερες
εξελίξεις είναι επικίνδυνες και απειλούν την ασφάλεια και την ζωή του λαού.Εκφράζουμε την έντονη
ανησυχία μας για ό,τι καταγγέλλεται και αφορά την
εγκατάσταση πυρηνικών στον Άραξο».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Όμορφη πόλη είναι αυτή που τα
παιδιά της δεν είναι στην εξάρτηση
Διεκδικούμε την δημιουργία στην Πάτρα: Κλειστού προγράμματος απεξάρτησης
και Συμβουλευτικού Σταθμού για τις εξαρτήσεις από αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο

Διανομή Τροφίμων
Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου φροντίζει για
τη σίτιση χιλιάδων συνανθρώπων μας, που βρίσκονται σε απελπιστική οικονομική κατάσταση και έχουν
ανάγκη ακόμη και για ένα πιάτο φαγητό. Ταυτόχρονα,
έχει αναλάβει τη διανομή τροφίμων σε δικαιούχους
του ΚΕΑ. Έχει οργανώσει δίκτυο διανομής (delivery)
σε ασθενείς, ΑμΕΑ, ηλικιωμένους και μοναχικούς.

Δημιουργείται
Ξενώνας Αστέγων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ναρκωτικά

Σ

την εισήγησή του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ανέφερε:
“Το θέμα των ναρκωτικών είναι
από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Η εξάπλωση της τοξικομανίας για την πόλη μας, για τη χώρα μας,
είναι μια σύγχρονη μάστιγα. Στην πόλη μας
1 στους 4 δηλώνει πως υπάρχει πρόβλημα
με χρήστη στην ευρύτερη οικογένειά του. Η

ηλικία μύησης στις ουσίες ξεκινά από τα 12.
Ο αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά είναι πολύ δύσκολος, και το γνωρίζουμε όλοι.”
Όπως κάναμε σε όλη μας την πορεία για
όλα τα λαϊκά προβλήματα, έτσι κάναμε και
για την πάλη ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις. Δώσαμε μάχη και έχουμε και αποτελέσματα.
Νέοι μας δραστηριοποιούνται στα τμήματα χορού, μουσικής, εικαστικών, αθλητι-

σμού. Η ερασιτεχνική δημιουργία και ο
λαϊκός μαζικός αθλητισμός αποτελούν
ασπίδα ενάντια στα ναρκωτικά. Πήραμε
ξεκάθαρη θέση ενάντια στην νομιμοποίηση της κάνναβης για δήθεν ιατρικούς λόγους. Προσπαθήσαμε με φυλλάδια, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΥΑΠ, να
ευαισθητοποιήσουμε την πόλη μας. Με
μηνύματα επίσης που αναρτήθηκαν την
καρναβαλική περίοδο.

Σταθήκαμε δίπλα στα άτομα
με ειδικές ανάγκες

Εκτός από τα υπνωτήρια που λειτουργούσαν έως
τώρα, ο Δήμος Πατρέων έχει προχωρήσει σε ενοικίαση κτηρίου στο κέντρο της πόλης μας, όπου
θα εγκατασταθούν όλες οι δομές του Κοινωνικού
Οργανισμού. Στον ίδιο χώρο προβλέπεται η δημιουργία δομής για φιλοξενία αστέγων. Πρόκειται
για μία ολόκληρη πολυκατοικία που έχει 70 περίπου διαμερίσματα, με δωμάτια άψογα εξοπλισμένα, τουαλέτες και μπάνια. Το κτίριο αυτό είναι σε
θέση να χωρέσει γύρω στα 180 με 200 άτομα και
εκεί θα στεγαστεί και το μέρος των νέων κοινωνικών δομών του Δήμου.

Ξενώνας Κακοποιημένων
Γυναικών Πάτρα
Ο Δήμος Πατρέων λειτουργεί το Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών. Στον Ξενώνα, εκτός
από τις γυναίκες διαμένουν και τα ανήλικα τέκνα
τους. Η ίδια η πείρα επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία
των Δομών αυτών πρέπει να είναι υπόθεση του
Κράτους, με αποκλειστικά δημόσια χαρακτηριστικά και παροχή πιστώσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με τους εργαζόμενους σε μόνιμες θέσεις εργασίας με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι εξαρτημένοι από προγράμματα που στην περίπτωση της μη συνέχισής τους,
παύει η λειτουργία των Δομών και η δουλειά των
εργαζομένων.

Δημιουργείται Λαϊκό
Εστιατόριο στα Ζαρουχλέικα

Πάρκο Εκπαιδευτικών
Δράσεων στην Πλαζ

Σ

την Πλαζ της Αγυιάς από το 2015 η Δημοτική
Αρχή ξαναζωντάνεψε τις εγκαταστάσεις του παλιού κάμπινγκ, δημιουργώντας ένα χώρο ψυχαγωγίας για τους νέους της πόλης μας. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτουργεί το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων, φιλοξενώντας μαθητές όλων των βαθμίδων, που με προγραμματισμένες επισκέψεις παρακολουθούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μαθήματα φιλοζωίας, καλλιέργεια κήπου), Αγωγής Υγείας (διαχείριση συναισθημάτων, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, πρώτες βοήθειες), Πολιτισμού (θεατρικό παιχνίδι, εκπαιδευτικές συναυλίες, λαϊκή παράδοση, εικαστικά) & Αθλητισμού με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2018-2019, έχει προγραμματιστεί η φιλοξενία περίπου 8000 μαθητών.

Αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά
προβλήματα στη θάλασσα με το Seatrac

Π

αράλληλα με τα μέτρα ανακούφισης που πήραμε μέσω των
ανταποδοτικών τελών, των τελών ύδρευσης, μπήκαν στο κέντρο της προσοχής μας οι ανάγκες τους, η προσβασιμότητα.
Ολοκληρώθηκε η ανέγερση κέντρου ημερήσιας φροντίδας
και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με νοητική στέρηση.
Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, μελέτες και έχει ενταχθεί σε
πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρόμοιο κέντρο για αυτιστικά παιδιά. Ο Κοινωνικός
Οργανισμός μέσω των κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης αγωνίζεται για το καλύτερο. Με τη συμβολική μας ενέργεια από τότε που αναλάβαμε ο χορός του Δημάρχου στο Καρναβάλι να είναι αφιερωμένος
στα παιδιά και στις οικογένειες των ΑμΕΑ. Στείλαμε το μήνυμα: Αγωνιζόμαστε μαζί με το κίνημά τους να έχουν όλα όσα δικαιούνται.
Τα δρομολογημένα έργα ανάπλασης Άνω-Κάτω Πόλης, προβλέπουν
διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων ΑΜΕΑ στην περιοχή ανάπλασης με την διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών
όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης
σε υφιστάμενους σηματοδότες.

Πιλοτικά προχωράμε στη δημιουργία στα Ζαρουχλέικα, στην περιοχή εργατικών κατοικιών Ταραμπούρα στο κτίριο που έχει παραχωρηθεί από τον
ΟΑΕΔ, ενός Λαϊκού Στεκιού – Εστιατορίου. Επιθυμούμε το στέκι αυτό να γίνει στέκι πολιτιστικής
δράσης στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε οι μαζικοί φορείς, οι μαθητές, η νεολαία, οι φοιτητές να
αγκαλιάσουν με τις δράσεις τους αυτήν την προσπάθεια. Να συμβάλλουν ενεργά και δραστήρια
στην υλοποίηση της. Να γίνει το δικό τους λαϊκό
στέκι, βήμα στην ερασιτεχνική δημιουργία, στην
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου,
σε οργάνωση εκδηλώσεων.

Λειτουργία του Άτυπου
Υπνωτηρίου τις μέρες
του ψύχους
Καθιερώθηκε για πρώτη φορά. Στο παλαιό Αρσάκειο φιλοξενήθηκαν 10-15 άτομα κάθε χρόνο, την
τελευταία τετραετία, τώρα σε χώρο του Παμπελοποννησιακού σταδίου, περίπου για δύο μήνες το
έτος. Δημιουργήθηκε γι΄αυτό Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, αποτελούμενη από εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Προωθούμε κατασκευή σύγχρονου
εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων 40 εκ.στου Φλόκα
Ακυρώσαμε τον προηγούμενο διαγωνισμό, γιατί θα επιβαρυνόταν
ο πατραϊκός λαός με 15 εκατ. ευρώ το χρόνο για 20 χρόνια

Η

Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά – χωροταξικά δεδομένα και την γενική οικονομική κατάσταση του λαού μας υιοθετεί δράσεις με
σκοπό την μέγιστη δυνατή: πρόληψη παραγωγής
απορριμμάτων, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών (γνωστών τώρα και
ως βιοαποβλήτων), και ταφή των υπολειμμάτων και ενός μέρους των εναπομενόντων συμμείκτων σε νέο ΧΥΤΑ που θα
κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει με ευθύνη του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ. Μετά την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού το Νοέμβρη του 2016, που είναι υποχρεωτικός για
τους Δήμους, ξεκίνησε μαζί με τους άλλους Δήμους η εκ-

πόνηση των μελετών για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στον ΧΥΤΥ Φλόκα Δυτικής Αχαΐας. Οι μελέτες τελειώνουν και θα προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης της
κατασκευής στου Φλόκα. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για
το Σταθμό Μεταφόρτωσης.
Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να κλείσει τον ΧΥΤΑ
της Ξερόλακκας. Εργάζεται με συνέπεια και κατά προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή αλλά όπως είναι γνωστό, οι
χρόνοι χρηματοδοτήσεων, υλοποίησης και έγκρισης μελετών και κατασκευής των έργων δεν εξαρτώνται από την Δημοτική Αρχή, αλλά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των
εκάστοτε κυβερνήσεων.

Ο Δήμος αποκτά σοβαρή
υποδομή στην Ανακύκλωση

Η λειτουργία της Ξερόλακκας
βελτιώθηκε θεαματικά

• Η λειτουργία της Ξερόλακκας υπερέχει θεαματικά σε σύγκριση
με το παρελθόν.
• Γίνεται επιμελώς η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων
• Τα στραγγίσματα μαζεύονται. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τρίτης μεγάλης δεξαμενής για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα στραγγισμάτων.
• Ολοκληρώνεται η καύση του βιοαερίου ύψους 400.000 ευρώ.
• Εγκαθίσταται σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης (κάμερες) για την αστραπιαία αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς.
• Ο τοίχος αντιστήριξης προχωράει, για να αποτραπεί ο κίνδυνος
κατολίσθησης στο ΧΥΤΑ με οδυνηρές επιπτώσεις.
• Ετοιμάζεται ο σχεδιασμός για την ανάπλαση των παλαιοτέρων
κυττάρων. Η αποκατάσταση σχεδιάζεται με γνώμονα την άρση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΧΥΤΑ εκτός λειτουργίας και
ομαλή επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον

Μεταφέρονται τα συνεργεία και ο στόλος
απορριμματοφόρων
και οχημάτων σε νέο
χώρο

Ολοκληρώθηκε ο δρόμος που οδηγεί στον
αρχαιολογικό χώρο
της Βούντενης

Προχωρούν οι διαδικασίες
για την αγορά μεγάλου χώρου και κτιρίου προκειμένου να μεταφερθούν από
την Ξερόλακκα οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται
σήμερα εκεί (συνεργείο,
απορριμματοφόρα, στόλο
οχημάτων και μηχανημάτων, το συνεργείο των κάδων κ.λπ.).

Άνοιξε ο δρόμος που οδηγεί στον περίφημο στον περίφημο αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης. Έτσι, καθίσταται εύκολα προσβάσιμος,
αναδεικνύεται και καθίσταται προορισμός για το σύνολο του πατραϊκού λαού, των
μαθητών και φυσικά των
επισκεπτών της πόλης μας.

Αντικαταστάθηκαν σχεδόν όλοι
οι κάδοι με νέους

Σ

ε σύνολο 5194 ενεργών κάδων
έχουν ήδη αντικατασταθεί 3475
και άμεσα θα αντικατασταθούν άλλοι 1241.

O

λοκληρώνεται η μελέτη για την κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης, που θα μειώσει κατά πολύ το βιοαέριο
και τα στραγγίσματα, ενώ θα παράγεται χρήσιμο λίπασμα.
Η Πάτρα θα αποκτήσει εκατοντάδες καφέ κάδους που θα
συλλέγονται τα βιοαπόβλητα και ειδικά απορριμματοφόρα που θα
κάνουν την αποκομιδή. Άμεσα θα κατασκευαστούν Πράσινα Σημεία
και Γωνιές Ανακύκλωσης, οι μελέτες είναι έτοιμες και η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. Οι υπηρεσίες μας θα υποβάλλουν τη σχετική
πρόσκληση στο τέλος Απριλίου.

Λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των
απορριμμάτων

Τ

α σκουπίδια είναι φλέβα χρυσού για τους ομίλους του
κλάδου. Η ενδοκλαδική σύγκρουση, η ρύθμιση των συμφερόντων τους, οδηγεί τους κυβερνώντες που υπακούουν σε ντιρεκτίβες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες και να μην επιλύονται άμεσα τα ζητήματα.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέτρα-ανάσα για το κυκλοφοριακό

1.200 δωρεάν
θέσεις στάθμευσης

Τ

Επιπλέον, η Δημοτική Αρχή παρέδωσε προς χρήση, τον νέο δωρεάν δημοτικό χώρο στάθμευσης που διαμόρφωσαν τα συνεργεία του Δήμου στην έκταση του αμαξοστασίου του ΟΣΕ, στην
περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Με το νέο αυτόν χώρο που έχει
την δυνατότητα να υποδεχτεί 300 περίπου ΙΧ, διευκολύνονται οι
οδηγοί του βόρειου τμήματος της Πάτρας και ανακουφίζεται κυκλοφοριακά το κέντρο της πόλης.
Μαζί με τις θέσεις αυτές, σήμερα έχουμε 1.300 δωρεάν θέσεις
πάρκινγκ και είναι αδικαιολόγητο να μπαίνουμε στο κέντρο με το
ΙΧ μας, να διπλοπαρκάρουμε και να προκαλούμε προβλήματα
επιβαρύνοντας την κυκλοφορία.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει η προκήρυξη τριών μελετών για να βγάλουμε συμπεράσματα για την λειτουργία της μικρής περιμετρικής, για να δούμε το θέμα των αντιδρομήσεων και
όλα όσα υπακούουν στην φιλοσοφία μας για να ανακουφίσουμε
κυκλοφοριακά την πόλη.
Αυτό που θα έλυνε το πρόβλημα ήταν να είχαμε μαζικά μέσα
μεταφοράς. Να είχαμε ολοκληρωμένη την λειτουργία του προαστιακού και προς την πλευρά του Ψαθόπυργου και προς την
πλευρά της Δυτικής Αχαΐας, να είχαμε τραμ, να είχαμε αστική συγκοινωνία πυκνή, σύγχρονη με μικρό αντίτιμο εισιτηρίου ή δωρεάν. Αυτά είναι αναγκαία για την πόλη μας στην εποχή μας.

ο συγκοινωνιακό-κυκλοφοριακό πρόβλημα της Πάτρας
είναι πρόβλημα χρόνιο και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά στα πλαίσια ενός Δήμου. Δεν πρόκειται για ένα τοπικό - τεχνικό ζήτημα, είναι ζήτημα κυρίως πολιτικό γιατί συνδέεται με τη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων που έχει μετατρέψει τα μέσα μεταφοράς σε πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αποτέλεσμα η
σταθερή ενίσχυση των Ι.Χ. σε βάρος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, που και γι αυτά πληρώνουμε πανάκριβα εισιτήρια οι δε
υποδομές (γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι) είναι απλησίαστες για το
λαό. Τις συνέπειες αυτής της πολιτικής τις πληρώνει η πόλη μας,
με τις άσχημες κυκλοφοριακές συνθήκες, ιδιαίτερα στο κέντρο.
Οι προτάσεις μας δεν έχουν κριτήριο το κέρδος. Έχουν στόχο να
βελτιώσουν την κατάσταση. Αποτελούν προσπάθεια ανακούφισης του οξυμένου κυκλοφοριακού προβλήματος.
Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που έβαζαν κρατικές υπηρεσίες, ο Δήμος προχώρησε στη διαμόρφωση μεγάλου πάρκινγκ,
χωρητικότητας χιλίων θέσεων, στη λιμενική ζώνη (πάρκινγκ Γ.
Καλεντζώτης - ΝΟΠ - Φάρος). Παράλληλα, διαθέτει λεωφορείο
για τη δωρεάν μετακίνηση των οδηγών προς το κέντρο.

Η Πάτρα έχει ανάγκη το
φυσικό αέριο, φθηνό
και ασφαλές

Η

Καταργήσαμε τα παρκόμετρα
Η Δημοτική Αρχή, έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών κατήργησε από τις πρώτες ημέρες της θητείας της, το
χαράτσι της ελεγχόμενης στάθμευσης. Αποτελούσε ένα εισπρακτικό μέτρο που είχαν εφαρμόσει οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές,
ενώ η χρήση τους δεν επέφερε καμία βελτίωση στο κυκλοφοριακό.

Το έργο της οδού Κανακάρη

Α

πό το 1964 μπήκε στον
σχεδιασμό όλων των Δημοτικών Αρχών η δημιουργία της mini Περιμετρικής, η διάνοιξη της Κανακάρη, στα
πλαίσια ανακούφισης του κυκλοφοριακού προβλήματος και της καλύτερης λειτουργίας του ιστορικού
κέντρου. Ο σχεδιασμός αποτυπώθηκε στο ρυθμιστικό σχέδιο Σκιαδαρέση και Δοξιάδη, στον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της Πόλης.
Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε σταδιακά από τις Δημοτικές Αρχές Άννινου, Καράβολα, Φλωράτου, Καράβολα, Φούρα, σε επίπεδο μελετών. Η εφαρμογή της μελέτης και η
χρηματοδότηση ξεκίνησε με τη Δημοτική Αρχή Δημαρά και ολοκλη-

πόλη μας έχει ανάγκη από την έλευση φυσικού
αερίου γιατί έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί
ταυτόχρονα εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας,
αναβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος
και μικρότερη επιβάρυνση της λαϊκής κατανάλωσης. Υπό
την προϋπόθεση ότι το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να έχει
χαμηλότερη τιμή πράγμα καθόλου βέβαιο, αφού αποτελεί
εμπόρευμα, όπως και άλλα καύσιμα και ανά πάσα ώρα και
στιγμή οι εταιρίες μπορούν να εκτοξεύσουν στα ύψη την τιμή. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι κυβερνώντες, αυξάνοντας τους ειδικούς φόρους και για το φυσικό αέριο. Γι αυτό αγωνιζόμαστε η διαχείρισή του να γίνεται από έναν ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας που θα εξασφαλίζει φθηνή πρόσβαση στην κάλυψη των εργατικών – λαϊκών αναγκών. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να τηρούνται όλοι
οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλείας στην εγκατάσταση και
διαχείριση του φυσικού αερίου.

ρώθηκε στη δική μας. Παράλληλα
άνοιξη της Κανακάρη καθυστέρημε το Δήμο, η Νομαρχία Αχαΐας και
σε λόγω απαλλοτριώσεων και αναστη συνέχεια η Περιφέρεια Δυτικής
μένεται η απαλλοτρίωση στην οδό
Ελλάδας προχωΝαυαρίνου για να
ρούσαν στο σχεδιέχει διέξοδο στην
ασμό και υλοποίηΕλευθερίου ΒενιΕίναι σε εξέλιξη μελέση της μίνι περιμεζέλου.
τη, που παίρνει υπότρικής, του κόμβου
Η Δημοτική Αρψιν της τα αποτελέσμαΚουρτέση, την μεχή, διαπιστώνοτα από την λειτουργία
τατροπή της Αγίας
ντας προβλήματης μίνι περιμετρικής
Σοφίας σε οδό διτα που δημιουρτις προτάσεις των φοπλής κατεύθυνσης
γήθηκαν από τερέων και θα προτείνει
και το συνδυασμό
χνικά σφάλματα
παρεμβάσεις.
όλων αυτών με
και παραλείψεις
την αντιδρόμηση
δεδομένων, προτων οδών Κανακάχωρά με παρεμρη και Κορίνθου. Η μίνι περιμετριβάσεις στη βελτίωση της κατάστακή, μετά από αρκετά προβλήματα
σης έτσι ώστε η όποια λύση να γίνει
έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Η διμε ενδεδειγμένο τρόπο.
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ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

23% μείωση δημοτικών τελών στη
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων
Αποπληρώνουμε τα δάνεια και
τα υπέρογκα χρέη που παραλάβαμε

Ό

ταν αναλάβαμε, τα δάνεια του Δήμου ήταν 21.123.265,55 ευρώ και τα χρέη του Καρναβαλικού Οργανισμού ήταν 4 εκατομμύρια ευρώ. Εξοφλήσαμε μεγάλο μέρος και στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε 10.783.454,85 ευρώ υπόλοιπο δανείων στον Δήμο και μηδενίζουμε τα χρέη του Καρναβαλιού. Όλα αυτά στέρησαν από τον Δήμο επιπλέον έργα,
γιατί εμείς ξεπληρώνουμε τα δάνεια και τα χρεή των προηγούμενων.

Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν
απαλλαγεί από τα Δημοτικά Τέλη

Μ

έσα σε αυτό το αρνητικό περιβάλλον παίρνουμε συνεχώς μέτρα για
την ελάφρυνση της λαϊκής οικογένειας που αποτυπώνεται και στην
πολιτική των δημοτικών τελών.
Συγκεκριμένα:
Με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, άποροι,
ΑΜΕΑ, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, κάτοικοι γύρω από Ξερόλακα και Βιολογικό απαλλάχθηκαν ή μειώθηκαν από το 2015 έως σήμερα. Συνολικά 10.207
οικογένειες (2015 απαλλάχθηκαν 1975 οικογένειες, 2660 οικογένειες το 2016, 2.899 οικογένειες το 2017, 3273 οικογένειες το 2018), χω-

ρίς να υπολογίζουμε τις απαλλαγές από το ΚΕΑ
που συνεχίζεται η καταγραφή. Εντάξαμε τους
βοηθητικούς χώρους, στο χαμηλό συντελεστή
0,9 €/τμ από 1,95€/τμ. Μειώσαμε στο χαμηλό
συντελεστή τα ιδρύματα της πόλης, πολιτιστικούς συλλόγους, εργατικό κέντρο σε 0,9 €/τμ
από 1,95€/τμ. Για τους αυτοαπασχολούμενους
και μεσαίες επιχειρήσεις προχωρήσαμε σε μειώσεις: Αυξήσαμε στις μεγάλες επιχειρήσεις το
συντελεστή σε 4,5€/μ2. Καθιερώσαμε και επιβάλαμε το δικαίωμα εμπορίας πόσιμου ύδατος.
Προχωράμε σε νέες μειώσεις: από το 2014, στο
25%, από 1,95€/τμ σε 1,50€/τμ. Διατηρούμε
όλες τις μειώσεις και απαλλαγές που είχαμε για
το 2018.

Σημαντική εξοικονόμηση στα ενοίκια
Η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας την περιουσία του Δήμου, εξοικονομεί εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ από μισθώσεις ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα,
από 611.323,17 ευρώ τα έξοδα των ενοικίων μειώθηκαν στα 477.811,56 χιλ. ευρώ.

Προμήθεια
μηχανολογικού
εξοπλισμού

Π

ροχωρήσαμε στην προμήθεια
μηχανολογικού εξοπλισμού με
προϋπολογισμό 4,7 εκατ. ευρώ
με πόρους των ανταποδοτικών
και όχι με δάνειο, όπως είχαν προχωρήσει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές που
αποπληρώνουμε σήμερα.

Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκά σπίτια

Α

λλεπάλληλες ήταν οι παρεμβάσεις
της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου προς τη ΔΕΗ, για τις διακοπές ρεύματος σε συνδημότες μας, οι
οποίοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς.
Χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Πατρέων Κ. Πελετίδης, δήλωνε: “Ενώ αυτοί φτιάχνουν πλεονάσματα για την ευτυχία των λίγων, εδώ, σή-

μερα, βλέπουμε το πλεόνασμα της απανθρωπιάς. Να έχουν αφήσει εν έτει 2019 χωρίς ρεύμα εκατοντάδες λαϊκά σπίτια. Καλούμαστε σήμερα να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση.
Καλούμαστε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που εξαθλιώνει το λαό και αδιαφορεί για τις
ανάγκες του. Απαιτούμε να πάρει η κυβέρνηση
τα μέτρα εκείνα που πρέπει, έτσι ώστε κανένα
λαϊκό σπίτι να μην είναι χωρίς ρεύμα.”

Ασπίδα προστασίας σε μικρο-οφειλέτες
που κινδυνεύουν με κατασχέσεις

Σ

το Δήμο Πατρέων, υπάρχει χρέος παλαιότερων ετών από συμπολίτες, όπου το
ποσό ανέρχεται στα 120 εκ. ευρώ. Περίπου το μισό χρέος το οφείλουν δημότες
που έχουν χρέος κάτω από 50.000 ευρώ, ενώ το
υπόλοιπο οφείλεται από λίγες δεκάδες μεγαλοοφειλέτες. Με βάση το σχετικό νόμο της κυβέρνησης, καλούνται οι Δήμοι να προβούν σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, από οφειλέτες που
έχουν χρέος από 500 ευρώ και πάνω. Σαν Δημοτική Αρχή, δεν θα επιτρέψουμε για χρέη των 500
ευρώ στο Δήμο, να βγάλουμε στο σφυρί τη λαϊκή
περιουσία. Σε ότι αφορά τους μεγαλο-οφειλέτες,
έχουν ήδη σταλεί στην εφορία τα οικονομικά τους
στοιχεία για να καταλογιστούν πράξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Μάιο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας αποφάσισε να
ζητήσει από την κυβέρνηση «άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προστατεύει την λαϊκή οικογένεια από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις με

γνώμονα την οικονομική τους κατάσταση και που
να δίνει το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να
αποφασίζουν για διαγραφές οφειλών σε αυτές
που αποδεδειγμένα ούτε μπορούν ούτε έχουν να
πληρώσουν».
Η απόφαση αυτή υιοθετήθηκε από μια σειρά Δήμους της χώρας και την ΚΕΔΕ. Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία του Δήμου ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων των
κομμάτων, πλην Χρυσής Αυγής, για την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τους πλειστηριασμούς. Ζήτησε από τα κόμματα να καταθέσουν
σχετική τροπολογία στη Βουλή. Τελικά, παρά τις
υποσχέσεις των κομμάτων, μόνο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία που
αφορούσε στη δυνατότητα των Δήμων να αποφασίζουν για διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνήθηκε να
καταθέσει την τροπολογία, με την ανοχή και των
άλλων κομμάτων.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία των δημοτών
Είναι στη διάθεση όλων μας λειτουργίες που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας

Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις
Προϋπολογισμός: 950.000€. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες και θα δημοπρατηθεί άμεσα

sense.city
Λύσε τα προβλήματα
της Πάτρας με ένα κλικ

Σ

την άμεση ενημέρωση και καταγραφή των προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, στοχεύει η εφαρμογή μέσω κινητού
(ios & android) που διαθέτει ο Δήμος. Το
sense.city επιτρέπει σε όσους το «κατεβάσουν» από την έξυπνη συσκευή τηλεφώνου τους ν’ επισημαίνουν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη γειτονιά τους
ή οπουδήποτε στην πόλη. Οι αρμόδιοι θα
παραλαμβάνουν από την ειδική πλατφόρ-

μα όλα τα αιτήματα των πολιτών και στην
συνέχεια θα τα διανέμουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να
δρομολογηθεί η αντιμετώπισή τους.
Η εφαρμογή sense.city αναπτύχθηκε
από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εφαρμογή στέλνει ανώνυμα το γεγονός που θέλετε να
καταγραφεί. Αξίζει τέλος να σημειωθεί
ότι δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την
υπηρεσία.

Πάτρα bus: Eφαρμογή
για τις αστικές συγκοινωνίες

Ε

ίναι διαθέσιμη εφαρμογή
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαδρομές,
δρομολόγια και στάσεις για τις
αστικές συγκοινωνίες (λεωφορεία) της Πάτρας.

Η

ενημέρωση των Πατρινών και των επισκεπτών της Αχαϊκής πρωτεύουσας από πίνακες ανακοινώσεων στην είσοδο της πόλης για τη διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, την κυκλοφοριακή κίνηση και τις έξυπνες στάσεις
των λεωφορείων είναι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το έργο των έξυπνων στάσεων, προϋπολογισμού 950 χιλιάδων ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει:
• Σύστημα παρακολούθησης των κυκλοφοριακών συνθηκών και υπολογισμού χρόνου
ταξιδίου, δίκτυο αισθητήρων εδάφους που θα ελέγχει τη διαθεσιμότητα της στάθμευσης
στο κέντρο της πόλης.
• Σύστημα ελέγχου διαθεσιμότητας – χωρητικότητας στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης μέσω αισθητήρων διέλευσης στην είσοδο και την έξοδό τους.
• Πινακίδες με μεταβλητά μηνύματα που θα ενημερώνουν του οδηγούς για τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός της πόλης.
• Πινακίδες έξυπνων στάσεων για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Προβλέπεται επέκταση του υπάρχοντος δικτύου πινακίδων.

Ανάπτυξη δικτύου έξυπνων αισθητήρων για την βελτίωση της ποιότητας
του αστικού περιβάλλοντος
Προϋπολογισμός: 150.000€, έχουν εγκριθεί οι μελέτες και θα δημοπρατηθεί άμεσα

Έ

να δίκτυο έξυπνων αισθητήρων για τη διαχείριση
του ιστορικού κέντρου που
θα δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για το αστικό περιβάλλον θα εγκατασταθεί στην Πάτρα.
Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει: Καταγραφή και έλεγχο περιβαλλοντικής ρύπανσης, ποιότητας
του αέρα, ηχορύπανσης και φωτορύπανσης, Έλεγχος των εκπομπών
αερίου του θερμοκηπίου, Έλεγχος και μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κ.α. Στους πολίτες θα παρέχεται δυνατότητα θέασης των περιβαλλοντολογικών δεδομένων καθώς και άλλων χρήσιμων πληροφοριών που θα παράγονται από το δίκτυο έξυπνων αισθητήρων των κόμβων μέτρησης.

Ειδοποιήσεις:
* Προσθήκη υπηρεσίας ειδοποίησης για αφίξεις γραμμών σε στάση.
Από τις πληροφορίες στάσης επιλέξτε γραμμή και προσθήκη ειδοποίησης.
Δρομολόγια & Αφίξεις σε
πραγματικό χρόνο:
* Δρομολόγια γραμμών. Δείτε την
τοποθεσία των λεωφορείων που
πραγματοποιούν ένα δρομολόγιο

Θεματικός
Τουρισμός
Προϋπολογισμός: 200.000 €

σε πραγματικό χρόνο.
* Επιλέξτε μια στάση και δείτε τους
χρόνους άφιξης των λεωφορείων
σε πραγματικό χρόνο.
Βέλτιση διαδρομή:
* Η εφαρμογή Πατρα bus bus εντοπίζει την πλησιέστερη στάση λεωφορείου και παρέχει δεδομένα σε
πραγματικό χρόνο σχετικά με τις
αφίξεις δρομολογίων. Βάση των
δεδομένων αυτών σας προτείνει
την βέλτιστη διαδρομή για τον προορισμό σας.
* Επιλέξτε αναχώρηση, προορισμό
και ώρα αναχώρησης ή άφιξης και
λάβετε οδηγίες για την βέλτιστη διαδρομή χρησιμοποιώντας δημόσια
μέσα μεταφοράς (λεωφορεία).

Τοποθετούνται
έξυπνα φωτιστικά
Για εξοικονόμηση ενέργειας

Η

Πράξη
περιλαμβάνει
δύο κύριες πλατφόρμες:
Πλατφόρμα προώθησης της Πάτρας ως τουριστικού προορισμού και αλληλεπίδρασης επισκεπτών και πλατφόρμα πιστότητας και επιβράβευσης. Πολυγλωσσικός δικτυακός τόπος – Εφαρμογή για κινητές συσκευές. Σημεία ενδιαφέροντος (αρχαιολογικοί χώροι, εκκλησίες, σημεία αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, πολιτισμός – ανοικτοί
χώροι). Αξιοποίηση υφιστάμενου
υλικού («Φακός της Ιστορίας») και
παραγωγή νέου οπτικού/φωτογραφικού υλικού. Σήμανση με QR
Codes. Χάρτης διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Δυναμικές
προτεινόμενες διαδρομές με βάση την θέση του χρήστη. Δίκτυο 5
ασύρματων σημείων πρόσβασης

Θ

α κλείνουν μόνα τους όταν δεν έχει κίνηση και θα δυναμώνουν στις εκδηλώσεις. Στόχος της παρέμβασης είναι να αντικατασταθούν οι εναέριες λάμπες των κεντρικών δρόμων της Πάτρας με νέες τύπου led, ώστε να
εξασφαλιστεί οικονομία στην κατανάλωση. Το νέο σύστημα φωτισμού θα ελέγχεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο
θα δίνει τη δυνατότητα αυξομείωσης του φωτισμού, ανάλογα με
τις ανάγκες της πόλης.

22 |

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχουμε συνάψει σύμβαση με κτηνίατρο για την περίθαλψη,
στείρωση και τσιπάρισμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Μέσα στο 2019 προχωράμε στη δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου για τα αδέσποτα της πόλης μας

Οξυμένο το πρόβλημα λόγω
του κλεισίματος της «Μέριμνας»

Τ

Μαζί με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό
Σύλλογο στειρώσαμε περίπου 100 αδέσποτα

Σ

το διάστημα μεταξύ του 1ου προγράμματος και του 2ου προχωρήσαμε στη
στείρωση, εμβολιασμό και σήμανση
100 περίπου αδέσποτων ζώων, με
τη συνδρομή του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού

Συλλόγου, που παρείχε δωρεάν τις υπηρεσίες
του, ενώ ο Δήμος Πατρέων κάλυψε τα έξοδα
για τη διαμονή και σίτιση των εθελοντών κτηνιάτρων καθώς και τα αναλώσιμα ιατρικά φάρμακα και εργαλεία συνολικής αξίας 8.000€.

ο πρόβλημα στην πόλη μας οξύνθηκε ύστερα από την απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του «Σταθμού
της Μέριμνας των Ζώων» που στεγάζονταν στο
χώρο του Πανεπιστημίου. Μέχρι τότε, τόσο ο
Δήμος Πατρέων όσο και άλλοι φορείς χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία του. Ύστερα από την
παραπάνω αρνητικότατη εξέλιξη, ο Δήμαρχος
Πατρέων μαζί με τους υπολοίπους Δημάρχους
της Αχαΐας επισκέφτηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αλεξόπουλο έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει ο «Σταθμός». Η απάντηση από την Περιφέρεια ήταν αρνητική. Από εκείνη τη στιγμή
και μετά και ενώ είχε αποφασιστεί σε κοινή σύσκεψη με τους Δημάρχους όλης της Αχαΐας η
αναζήτηση χώρου για δημιουργία κάποιου καταφυγίου για τα αδέσποτα, και ενώ είχαν προϋπολογιστεί 100.000€, έως τώρα δεν βρέθηκε κάποιος χώρος είτε δημοτικός είτε ιδιωτικός
ώστε να αγοραστεί ή να διατεθεί.”
«Συνεργαζόμαστε με όλα τα φιλοζωϊκά σωματεία της πόλης μας, παρέχοντάς τους σκυλοτροφές. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο μας χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και
χρηματοδότηση βάζει πολύ συγκεκριμένα όρια στο πόσο μπορούμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε τα αδέσποτα ζώα της πόλης μας. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων
μας, γίνεται προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Δήμου ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.»

Προχωρήσαμε σε αναβάθμιση του ευαίσθητου χώρου των Κοιμητηρίων
Προχωρούμε σε αγορά χώρου για δημιουργία Τρίτου Κοιμητηρίου.

Στην τελική φάση το
Κέντρο Αποτέφρωσης
Νεκρών

Σ

την τελική φάση βρίσκεται η κατασκευή
και λειτουργία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών, που θα λειτουργήσει στην
περιοχή του ΒΙΟΠΑ.

Εγκαταστάθηκαν
οστεοθυρίδες
Επισκευάζονται οι ναοί
στα Δημοτικά Κοιμητήρια

Ασφαλτοστρώσεις και
τσιμεντοστρώσεις

Ε

ργασίες εκτεταμένης ασφαλτόστρωσης έχουν γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο της Πάτρας. Συγκεκριμένα, ασφαλτοστρώνονται όλοι οι δρόμοι
του και στη συνέχεια έγινε η σκυροδέτηση δρομίσκων στο νέο τμήμα
παραχώρησης οικογενειακών τάφων και διάστρωση φρεζαριστού υλικού σε δρομίσκους εντός του κοιμητηρίου.

Σ

τα Α’ και Β’ Δημοτικά Κοιμητήρια του Δήμου Πατρέων έχουν εγκατασταθεί και διατίθενται προς παραχώρηση Οστεοθυρίδες.

Έ

χει υπογραφεί η σύμβαση για την επισκευή των
Ιερών Ναών Αγγέλων στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο και Αγίου Μηνά στο Β’. Έτσι, μετά από πολλά
χρόνια, δρομολογείται η επισκευή τους και εξαλείφονται προβλήματα τα οποία είχαν παρατηρηθεί. Κατόπιν, θα γίνει εκ νέου αγιογράφηση στα τμήματα της τοιχοποιίας στα οποία είναι προς επισκευή. Το κόστος του
έργου θα ανέλθει σε 51.000 ευρώ.

10 λόγοι

για να επανεκλεγεί Δήμαρχος
Πατρέων ο Κώστας Πελετίδης

01. Γιατί εναντιώθηκε στο σύνολο

οικογενειών.

07. Γιατί βρέθηκε απέναντι στη

της αντιλαϊκής πολιτικής που τσακίζει το λαό.

04. Γιατί αγωνίζεται μαζί με το λαό

Χρυσή Αυγή και τη ναζιστική ιδεολογία της.

02. Για να συνεχίσουμε μαζί τον
αγώνα κατά της ανεργίας, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα για
όλους, για την προστασία των ανέργων και των οικογενειών τους.

03. Για να συνεχιστεί η πολιτική
που δίνει ανάσα στις λαϊκές οικογένειες: μειώσεις των δημοτικών
τελών, μειώσεις στο τιμολόγιο του
νερού, κατάργηση των τροφείων
στους παιδικούς σταθμούς, δωρεάν παιδικές κατασκηνώσεις, λαϊκό
φροντιστήριο, στήριξη των φτωχών

για την προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς.

05. Για να αξιοποιηθεί προς όφε-

08. Γιατί πήρε πρωτοβουλίες ενάντια στο ΝΑΤΟ και την μεταφορά
των πυρηνικών στον Άραξο.

09. Γιατί δεν θα επιτρέψει να παρα-

λος του λαού και όχι των μεγαλοεπιχειρηματιών η παραλιακή ζώνη,
που με συνεπή διεκδίκηση και με
τους αγώνες του πατραϊκού λαού
παραχωρήθηκε στο Δήμο.

δοθούν στους επιχειρηματίες κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, η δημοτική
περιουσία, η παραλιακή ζώνη.

06. Γιατί διεκδικεί έργα αντι-

10. Για να μην επιτρέψουμε την επι-

πλημμυρικής, αντισεισμικής και
αντιπυρικής θωράκισης για την
προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού.

στροφή στο παρελθόν. Να κάνουν
κουμάντο στο Δήμο μας τα συμφέροντα. Τότε που το χρήμα έρεε αλλά ποτέ
δεν έφτανε για τις λαϊκές ανάγκες.

