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Αδειάζει την Περιφέρεια ο Χρ. Μπαΐλης

«Η μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Τουριστικός Λιμένας Πρέβεζας» που
συζητήθηκε στην επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Ηπείρου, δεν έχει τεθεί υπόψη του δήμου και δεν έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση
του δημοτικού συμβουλίου».

Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος της Πρέβεζας Χρήστος Μπαΐλης «αδειάζοντας»
ουσιαστικά την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος Τατιάνα Καλογιάννη η οποία
εγκάλεσε τη Δημοτική Αρχή για την απουσία της από τη συζήτηση του θέματος την
περασμένη Τρίτη.

Η θέση της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Πρέβεζας είναι ότι το έργο της
κατασκευής του τουριστικού λιμένα (μαρίνα) είναι αναγκαίο για την τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής. Φυσικά με τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί στο δημοτικό συμβούλιο και
συγκεκριμένα στην αρ υπ' 154/2013 απόφασή του, τις οποίες άλλωστε μετέφερε και ο
πρώην Δήμαρχος Πρέβεζας, Μιλτιάδης Κλάπας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της
Επιτροπής.

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι εμμένουμε στην άποψη ότι σε κάθε περίπτωση αλλαγής
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χωροθέτησης ή κάτι άλλο που αφορά το συγκεκριμένο έργο να ζητείται και η γνώμη του
δημοτικού συμβουλίου.

Το έργο του τουριστικού λιμένα συνέχισε ο δήμαρχος, είναι ένα έργο βασικής υποδομής και
πιστεύουμε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα του θαλάσσιου τουρισμού στην πόλη μας

Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε νόμιμο και διαφανή τρόπο το δημόσιο συμφέρον
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του έργου και της σύμβασης που έχει υπογραφεί,

Είναι σημαντικό να δοθεί τέλος σε ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και 20 χρόνια την πόλη μας
και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Μπαΐλης υπογραμμίζοντας ότι εμμένουνε στην
απόφαση μας ότι σε οποιαδήποτε πρόταση ή αλλαγή να ζητείται η άποψη του δημοτικού
συμβουλίου αίτημα που έχει κατατεθεί και στο αρμόδιο υπουργείο ναυτιλίας.
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