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Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Το αλιευτικό καταφύγιο στον Παντοκράτορα αλλά και το αίτημα κατοίκων περιοχής του
Υδατόπυργου για την κατασκευή των δρόμων ήταν δύο θέματα που ζητήθηκαν εκτός
ημερησίας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας στη συνεδρίαση της Δευτέρας.

Εκπρόσωποι της Πρωτοβουλίας Πολιτών αναφέρθηκαν στο ιστορικό του ζητήματος και
ζήτησαν από το δημοτικό συμβούλιο να πάρει ξεκάθαρη θέση και να ενεργήσει άμεσα
προκειμένου να σταματήσουν οι εργασίες, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο οποίο έχουν προσφύγει.

Στο ψήφισμα που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας καλούν ο λαό του δήμου
και της πόλης καλώντας σε επαγρύπνηση, ζητούν από τον Δήμαρχο Πρέβεζας και το
δημοτικό συμβούλιο να τοποθετηθεί για την αναγκαιότητα του έργου το όποιο γίνεται σε
συνθήκες χρεοκοπίας της χώρας μας και πετιούνται άσκοπα εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν
εξυπηρετεί πραγματικές ανάγκες της πόλης και του δήμου αλλά κατασκευαστικά
συμφέροντα και ζητούν να απαιτήσει το Δ.Σ να σταματήσει το έργο τώρα, πολύ
περισσότερο που εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ.
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Για αντικειμενικές δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν από τον πολύτιμο χρόνο που έχει χαθεί
έκανε λόγο ο δήμαρχος Πρέβεζας κ. Χρήστος Μπαΐλης, σημειώνοντας πως από τη στιγμή
που έχει εγκατασταθεί στο σημείο ο εργολάβος του έργου ίσως είναι πολύ δύσκολο να γίνει
κάτι.

«Θα δούμε το θέμα με σεβασμό αλλά θα πρέπει να γνωρίσουμε όλες τις απόψεις, τι
προβλέπει η μελέτη και τι γνωμοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου να έχουμε μια
εμπεριστατωμένη θέση και μια σφαιρική άποψη» τόνισε ο κ. Μπαϊλης υπογραμμίζοντας πως
θα έρθει σε επαφή με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας ώστε να έχει την καλύτερη
δυνατή ενημέρωση. Ο δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση στο
αμέσως επόμενο δημοτικό συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Αύγουστο, ενώ
στο μεσοδιάστημα οι νομικές υπηρεσίες του δήμου θα μεριμνήσουν προκειμένου να
εξετάσουν σε τι στάδιο βρίσκεται η προσφυγή στο ΣτΕ.

«Εμείς είμαστε υπέρ της κίνησης των πολιτών και θα πρέπει να πάρουμε κάποιες
αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα» τόνισε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.
Γιαννάκης, αλλά και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Τσοβίλης ο οποίος δήλωσε
τη στήριξη της παράταξής του στον αγώνα των πολιτών. «Για μας είναι φανερό γιατί
γίνεται. Το κεφάλαιο και η Ε.Ε. στηρίζουν αυτό τον καταλυτικό τρόπο ανάπτυξης
προκειμένου να βρουν πεδία κερδοφορίας, να φτιάξουν μαρίνες, να κερδίσουν από αυτή την
περιοχή και βέβαια σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων»
είπε ο κ. Τσοβίλης επιρρίπτοντας ευθύνες στην προηγούμενη δημοτική αρχή και στην πρώην
Νομαρχία και ζήτησε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποτραπεί
το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να γίνει στον Παντοκράτορα.

«Ο Δημόσιος Χώρος είναι με το μέρος των συνδημοτών μας οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αυτό
το ζήτημα, το οποίο το ξεκινήσαμε μαζί πριν 3 χρόνια και οπωσδήποτε αποδέχεται την
κατάθεση του σημερινού ψηφίσματος που κατέθεσαν» τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης
«Δημόσιος Χώρος», ενώ κλείνοντας το θέμα αποφασίστηκε να επανέλθει προς συζήτηση σε
ημερήσια διάταξη στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

δρόμοι στον Υδατόπυργο

Όσον αφορά το θέμα των κατοίκων του Υδατόπυργου που τελευταία 7 χρόνια περιμένουν
να διαμορφωθούν οι δρόμοι 4-5 οικοδομικών τετραγώνων (από την Δαβάκη μέχρι και την
Αλαμάνας, που τέθηκε από τη μείζονα αντιπολίτευση, ο δήμαρχος Πρέβεζας κ. Χρήστος
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Μπαϊλης σημείωσε ότι κατανοεί το πρόβλημα, εξήγησε ότι το έργο θα προχωρήσει αφού
έχει δημοπρατηθεί και υπογράμμισε ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε οικονομικές δυσκολίες
αφού για το 2012 ο δήμος δεν έχει εισπράξει από τη ΣΑΤΑ ούτε ένα ευρώ. Η δικηγόρος κ.
Κριστιμά, που μένει στην περιοχή, μιλώντας εκ μέρος των κατοίκων ευχήθηκε αυτό να είναι
το τελευταίο καλοκαίρι που τους πνίγει η σκόνη και ο χειμώνας να τους βρει χωρίς λάσπες
και με τις απαραίτητες υποδομές που πρέπει να έχει κάθε περιοχή του δήμου όπως κάδους
απορριμμάτων και φωτισμό.
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