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Ερώτηση Ν. Νικολόπουλου στη βουλή

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομίας, υποδομών, ναυτιλίας και τουρισμού κατέθεσε ο
βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νίκος Νικολόπουλος σχετικά με την ημιτελή
παραλαβή της Β' φάσης, του Λιμένα Ηγουμενίτσας και τις αντιδράσεις που προέκυψαν απ'
αυτή.

Αυτό που ζητά να πληροφορηθεί ο κ. Νικολόπουλος είναι αν το Υπουργείο προτίθεται να
εξετάσει πώς και γιατί παρελήφθησαν τμήματα της β' φάσης, του Λιμένα Ηγουμενίτσας,
που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά κι φυσικά αν θα πιέσει στην κατεύθυνση
ολοκλήρωσή τους;

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Νικολόπουλου έχει ως εξής:

«Αφορμή προβληματισμού και αντιδράσεων αποτελεί η από 25 Φεβρουαρίου διοικητική
παραλαβή αυτοτελών τμημάτων του έργου, της Β' Φάσης, του Λιμένα Ηγουμενίτσας.
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Μένουν αρκετές εκκρεμότητες σε έργα οδοποιίας, πεζοδρομίων, φωτισμού, ανάπλασηςπρασίνου, τα οποία παραλήφθηκαν, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί. Λείπουν, όμως,
παρεμβάσεις, όπως το κτίριο Τερματικού Σταθμού 3, ο ευθύγραμμος δίαυλος και η
δακτυλιοειδής αποβάθρα για την πλαγιοδέτηση των πλοίων.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος, ζήτησε την άμεση προσωπική παρέμβαση του
Υπουργού Ναυτιλίας για την ολοκλήρωση των έργων εξωτερικής οδοποιίας, πεζοδρομίων,
φωτισμού και ανάπλασης-πρασίνου που παραλήφθηκαν, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της Β' φάσης, του Νέου Λιμένα
Ηγουμενίτσας, και αφορούν, τόσο στην εύρυθμη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων,
όσο και στον εξωραϊσμό της Νότιας εισόδου προς την πόλη της Ηγουμενίτσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Προτίθεστε να εξετάσετε, πώς και γιατί παρελήφθησαν τμήματα της β' φάσης, του Λιμένα
Ηγουμενίτσας, που δεν έχουν ολοκληρωθεί κατασκευαστικά;

Προτίθεσθε να παρέμβετε, ασκώντας πιέσεις για την άμεση ολοκλήρωση των ως άνω έργων
εξωτερικής οδοποιίας, πεζοδρομίων, φωτισμού και ανάπλασης, που παραλήφθηκαν χωρίς
να έχουν ολοκληρωθεί, ικανοποιώντας έτσι το αίτημα του Δήμου της Ηγουμενίτσας;».
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