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Για καθυστερημένη αντίδραση στο θέμα της χερσαίας ζώνης και του νομοσχεδίου για τις
υποπαραχωρήσεις στα περιφερειακά λιμάνια, μεταξύ των οποίων και σε αυτό της
Ηγουμενίτσας, κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή του Γιάννη Λώλου, ο Γιάννης Γόγολος,
επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας» Ηγουμενίτσας.

Η ανακοίνωση γίνεται με αφορμή το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκάλεσε η διοίκηση
του Δήμου, με τη συμμετοχή των βουλευτών του νομού, του Αντιπεριφερειάρχη
Θεσπρωτίας και άλλων φορέων με θέμα: «Χερσαία Ζώνη...» που αφορούσε το περιεχόμενο
του νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες από την Βουλή των Ελλήνων με τον οποίο
προβλέπεται ότι «το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να μεταβιβάζει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, το
δικαίωμα διαχείρισης σε τρίτους ιδιώτες – επενδυτές, επιχειρησιακών μονάδων ή λιμενικών
λειτουργιών, οι οποίες μέχρι τώρα ασκούνται από τους οικείους Οργανισμούς Λιμένων».

Ο κ. Γόγολος υποστηρίζει πως προκλήθηκε μια έκτακτη συνεδρίαση για καθαρά
επικοινωνιακούς λόγους, που επρόκειτο να υπηρετήσει την εμμονή πλέον της Δημοτικής
Αρχής, πως «ότι γίνεται στο επόμενο διάστημα, να έχει εκλογικό όφελος για την
παράταξη». Έστω και «κατόπιν εορτής».

Μια Δημοτική Αρχή με όπλο της το δίκαιο αίτημα της παραχώρησης της Χερσαίας Ζώνης
αντί των επιφανειακών, εκ των υστέρων και των απροετοίμαστων «έκτακτων»
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όφειλε να κάνει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ πράγματα,
σημειώνει η παράταξη της αντιπολίτευσης:

Να προετοιμάσει συγκεκριμένη πρόταση, όσο το νομοσχέδιο βρισκόταν σε διαβούλευση επί
τέσσερις μήνες και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν την ψήφιση του.
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Να ασκήσει έντονες πιέσεις για τον ολοκλήρωση των διαδικασιών και των αποφάσεων
παραχώρησης της χερσαίας ζώνης.

Να έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο χρήσης και αξιοποίησης της χερσαίας ζώνης, που θα
σηματοδοτούσε το πραγματικό ενδιαφέρον του Δήμου προς όφελος των πολιτών.

Να ορισθούν με σαφήνεια οι εκτάσεις της χερσαίας ζώνης που ο Δήμος απαιτεί προς
παραχώρηση.
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