Πάτρα: υπεγράφη
σύμβαση για την
παραχώρηση
του
μετώπου στο Δήμο

τελικά η
προσωρινή
θαλασσίου

Υπεγράφη χθες (Τρίτη 24-01-2012) παρουσία των φορέων της πόλης
η σύμβαση προσωρινής παραχώρησης των 3,5 χιλιομέτρων του
θαλασσίου μετώπου της Πάτρας, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του
Ο.Λ.ΠΑ.
Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος της Πάτρας κ. Γιάννης Δημαράς
και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. κ. Κώστας Πλατυκώστας ,
κατά τη διάρκεια τελετής στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου.
Iστορική στιγμή χαρακτήρισε για την Πάτρα τη σημερινή ημέρα ο
Δήμαρχος Πατρέων Γιάννης Δημαράς, τονίζοντας ότι είναι η πρώτη
φορά μετά από 72 χρόνια που η χρήση και διαχείριση της
συγκεκριμένης έκτασης του λιμανιού περνάει στον Δήμο Πατρέων.
Όπως ανέφερε ο κ. Δημαράς, από το 1940 η χρήση και η
εκμετάλλευση του χώρου πέρασε με νόμο από το κράτος στο
Λιμενικό Ταμείο, και αργότερα από το 2001 στον Ο.Λ.ΠΑ.
«Μετά από 72 χρόνια, η χρήση περνάει στο Δήμο της Πάτρας.
Περνάει στους πολίτες της Πάτρας οι οποίοι παίρνουν πίσω το
θαλάσσιο μέτωπό τους που μέχρι σήμερα ήταν σιδερόφρακτο και
αποκομμένο από την καθημερινότητά τους. Είναι μια μέρα που
αξίζει να τη θυμόμαστε» είπε ο κ. Δημαράς, ο οποίος
υπογράμμισε ότι η υπογραφή που έβαλε στη σύμβαση παραχώρησης
σήμερα, ανήκει και σε όλους όσοι πάλεψαν και διεκδίκησαν για
το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ έκανε ειδική αναφορά στους πρώην
Δημάρχους της Πάτρας κκ. Ανδρέα Φούρα (ο οποίος απουσίαζε από
τη σημερινή τελετή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων) ,Ανδρέα
Καράβολα και Ευάγγελο Φλωράτο, τους οποίους κάλεσε συμβολικά

να καθίσουν δίπλα του, αλλά και στην Πρωτοβουλία Ενεργών
Πολιτών για την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου που αγωνίστηκε
και εξακολουθεί να αγωνίζεται για να γίνει πραγματικότητα ένα
χρόνιο αίτημα των Πατρινών.
«Επέλεξα να υπογράψω τη σύμβαση με το ίδιο στυλό που υπέγραψα
το 1997 τη σύμβαση για την κατασκευή του νέου λιμένα, που
άνοιξε το δρόμο για την απόδοση του θαλασσίου μετώπου στην
Πάτρα και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για αυτό» τόνισε ο κ.
Δημαράς και επεσήμανε ότι η σημερινή υπογραφή είναι ένα πολύ
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του κοινού
στόχου των πολιτών και των φορέων της Πάτρας, που είναι η
οριστική παραχώρηση των 3,5 χιλιομέτρων.
Θα θεωρήσουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η παραχώρηση του
θαλασσίου μετώπου της Πάτρας, όταν θα έχει υπογραφεί η σύμβαση
παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου
Πατρέων και αυτή η σύμβαση θα φέρει την υπογραφή των αρμοδίων
υπουργών» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος και τόνισε ότι από
εδώ και πέρα θα δοθεί όλο το βάρος στο πλάνο ανάπτυξης και
αξιοποίησης της έκτασης.
Ο κ. Δημαράς επεσήμανε ότι η συναίνεση είναι απαραίτητη για τα
μεγάλα θέματα της πόλης και το ζήτημα της παραχώρησης απέδειξε
ότι ενωμένες οι δυνάμεις της πόλης μπορούν να πετύχουν πολλά.
Ο κ. Δημαράς ενημέρωσε τους παριστάμενους στην σημερινή τελετή
υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης για το μήνυμα που έστειλε ο
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έδωσε και την εντολή στον
Ο.Λ.ΠΑ. για να προχωρήσει την υπογραφή της.
Το μήνυμα Βενιζέλου έχει ως εξής:
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση έμαθα ότι οι συνομιλίες μεταξύ του
Δήμου και του Ο.Λ.ΠΑ. κατέληξαν στην οριστικοποίηση του
κειμένου της σύμβασης για την παραχώρηση του θαλάσσιου
μετώπου, η οποία και υπογράφεται σήμερα.

Σε μία εποχή που η χώρα δοκιμάζεται και οι πολίτες βιώνουν
εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, αξίζει πράγματι να δίνουμε
προοπτική και να ανοίγουμε νέους δρόμους για το μέλλον. Η πόλη
της Πάτρας σήμερα συναντιέται με μία πρόκληση, να υλοποιήσει
με πίστη και σύμπνοια ένα δικό της όραμα που θα προσδώσει
ποιοτικά χαρακτηριστικά στη ζωή των κατοίκων της. Η Πάτρα δεν
μπορεί παρά να επιτύχει σε αυτήν την προσπάθεια.»
Ο Δήμαρχος Πατρέων από την πλευρά του τόνισε ότι αναμένει από
τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών να κινήσει άμεσα τις
διαδικασίες για την οριστική παραχώρηση του θαλασσίου μετώπου
από το Υπουργείο Οικονομικών στο Δήμο.
Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο εργαζόμενος του
Δήμου Πατρέων Σπύρος Πέγκος, ο οποίος είχε συλληφθεί την
περασμένη Παρασκευή , στο λιμάνι μαζί με τον Δήμαρχο Γιάννη
Δημαρά και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο Σιγαλό, επειδή απομάκρυναν
τα κιγκλιδώματα που χώριζαν το θαλάσσιο μέτωπο από την πόλη. Ο
εργαζόμενος είχε δεχθεί τιμητική πρόσκληση από τον Δήμαρχο, ως
ένδειξη της αναγνώρισης της συνεισφοράς των υπαλλήλων του
Δήμου και της αναγκαιότητας της συμμετοχής όλων των δυνάμεων
του Δήμου και της πόλης , για την επίτευξη των μεγάλων στόχων
της πόλης.

