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Θέμα: Απόθαζε ηοσ Γιοικεηικού σμβοσλίοσ ηοσ Δπιμελεηερίοσ 

Λεσκάδας καηά ηεν ζσνεδρίαζή ηοσ ηεν 27-04-2011 για ηο δήηεμα ηες 

Ύδρεσζες – Αποτέηεσζες ηοσ Γήμοσ Λεσκάδας 

 

     Τελ Τεηάξηε 13-04-2011, ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Λεπθάδαο κε πιεηνςεθία 

απνθάζηζε (θαη’ αξρήλ), ηελ παξάδνζε ηεο ύδξεπζεο θαη ηεο απνρέηεπζεο 

ηνπ λεζηνύ καο ζηελ ΕΥΔΑΠ Α.Ε., γηα ηα επόκελα είθνζη ρξόληα. 

     Ύζηεξα από κηα βδνκάδα πεξίπνπ ε Κπβέξλεζε έδσζε ζηε δεκνζηόηεηα 

κηα ιίζηα από εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ Δεκνζίνπ ηηο νπνίεο πξνηίζεηαη 

λα ηδησηηθνπνηήζεη άκεζα. Σηε ιίζηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

     Έηζη, εθ’ όζνλ ν Δήκνο θαη ε ΕΥΔΑΠ πξνρσξήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, ζε ιίγν θαηξό ζα αγνξάδνπκε ην δηθό καο λεξό από κηα πιήξσο 

ηδησηηθή επηρείξεζε ε νπνία ζα δηαρεηξίδεηαη επίζεο θαη ηελ απνρέηεπζε ηνπ 

λεζηνύ καο. 

     Επεηδή ζεσξνύκε ην λεξό σο ππέξηαην θνηλσληθό αγαζό θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο απνρέηεπζεο σο ύςηζηεο πξνηεξαηόηεηαο ιεηηνπξγία γηα ηελ 

πνηόηεηα δσήο, έρνπκε ηελ άπνςε όηη ε ύδξεπζε θαη ε απνρέηεπζε δελ 

πξέπεη λα εληαρζνύλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ηνπ θέξδνπο 

αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αληαπνδνηηθό ηνπο ραξαθηήξα. Δειώλνπκε: 

     Τελ νκόθσλε αληίζεζή καο ζηελ απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα 

εθκεηάιιεπζε από ηδηώηεο απηώλ ησλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 

     Καινύκε ηνπο Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα κελ ζπλαηλέζνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο, ζεβόκελνη παξάιιεια ηηο ςήθνπο ησλ ζπκπνιηηώλ καο πνπ ηνπο 
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εμέιεμαλ ώζηε λα δηαρεηξηζηνύλ (εθηόο ησλ άιισλ) ηελ ύδξεπζε θαη ηελ 

απνρέηεπζε. 

     Επίζεο θαινύκε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλώζεηο (Οκνζπνλδίεο, Ελώζεηο ή 

Σπιιόγνπο) ηνπ λεζηνύ καο λα ηνπνζεηεζνύλ ελεξγά ζην πξόβιεκα πνπ 

πξνέθπςε. 

Για ηο Γ.. ηοσ Δπιμελεηερίοσ: 

 

           Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμμαηέας  

 

         Α. ΓΟΤΒΙΣΑ                                                              Κ. ΔΡΒΟ  

 

 


