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Ερώτηση του Μάριου Κάτση στη Βουλή, επιστολή του Δημάρχου Ηγουμενίτσας
προς τον αρμόδιο Υπουργό

Αφορμή προβληματισμού και αντιδράσεων αποτελεί η από 25 Φεβρουαρίου διοικητική
παραλαβή αυτοτελών τμημάτων του έργου της Β' Φάσης Λιμένα Ηγουμενίτσας. Μένουν
αρκετές εκκρεμότητες σε έργα οδοποιίας, πεζοδρομίων, φωτισμού, ανάπλασης- πρασίνου,
τα οποία παραλήφθηκαν χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί.

Ενώ λείπουν και ορισμένες ακόμη παρεμβάσεις, όπως το κτίριο Τερματικού Σταθμού 3, ο
ευθύγραμμος δίαυλος και η δακτυλιοειδής αποβάθρα για την πλαγιοδέτηση των πλοίων.

Αφού καταρχήν εκφράστηκαν οι πρώτες ανησυχίες σε προφορικό επίπεδο, ο Βουλευτής
Θεσπρωτίας με το ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης, όσο και ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ιωάννης
Λώλος, ζητούν υπεύθυνη ενημέρωση και προσωπικές παρεμβάσεις των αρμοδίων
παραγόντων της κυβέρνησης, για την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών.

Ο Μάριος Κάτσης, απευθύνεται με ερώτησή του στη Βουλή στον Υπουργό Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γεώργιο Σταθάκη, ζητώντας να γνωστοποιηθεί το
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χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των υπολειπόμενων εργασιών της Β' Φάσης, καθώς και την...
τύχη της Γ' Φάσης και τις ενέργειες που θα κάνει το Υπουργείο για την υλοποίησή της.

Παρέμβαση Σταθάκη ζητά ο Γιάννης Λώλος

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη σχετικά με την
Διοικητική Παραλαβή για χρήση αυτοτελών τμημάτων της Β΄ Φάσης του Νέου Λιμένα
Ηγουμενίτσας. Πιο συγκεκριμένα ζήτησε την άμεση προσωπική του παρέμβαση για την
ολοκλήρωση των έργων εξωτερικής οδοποιίας, πεζοδρομίων, φωτισμού και ανάπλασης –
πρασίνου που παραλήφθηκαν αν και δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Β' Φάσης του Νέου Λιμένα
Ηγουμενίτσας τόσο για την εύρυθμη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων όσο και για
τον εξωραϊσμό της Νότιας εισόδου προς την πόλη της Ηγουμενίτσας».
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