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Η Επηηξνπή Αγώλα πνπ ζπγθξνηήζεθε από ηελ ιατθή ζπλέιεπζε ζηηο 
22-7-12 ζην Εξγαηηθό Κέληξν ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη:    

 ην δήηεκα πνπ απνξξέεη από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ έρεη επείγνληα ραξαθηήξα,  

 ε θαηαζηξνθή ηεο αθηήο Παληνθξάηνξα θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ ηνπ άιζνπο ηνπ Πεδίνπ βνιήο είλαη αλππνιόγηζηε,  
 ην έξγν ζα εμππεξεηεί ειαρίζηνπο, 4-5 ηνλ αξηζκό, αιηείο ηνπ 

Παληνθξάηνξα,  

 εθθξεκεί ε απόθαζε ηνπ Σπκβνύιηνπ Επηθξαηείαο ζηελ 
πξνζθπγή πνιηηώλ ηεο Πξέβεδαο.  

 ην έξγν γίλεηαη αθξηβώο ζηα ζεκεία εμόδνπ ησλ ςαξηώλ πξνο 
ην Ιόλην γηα λα γελλήζνπλ,  

 ην έξγν απηό γίλεηαη ζε ζπλζήθεο ρξενθνπίαο ηεο ρώξαο καο  
θαη δαπαλνύληαη άζθνπα εθαηνκκύξηα επξώ,  

 νη εξγαζίεο πνπ κόιηο άξρηζαλ ήδε κνιύλνπλ ηηο θνληηλέο πιαδ 
ινπνκέλσλ έσο θαη ηελ Κπαλή Αθηή,   

 αλάπηπμε είλαη ν ζεβαζκόο ζην έξγν  ηεο θύζεο θαη όρη  

-ε ηζηκεληνπνίεζε,  

-ε αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ κε ηνπο θαηαζηξνθηθνύο 
εθβξαρηζκνύο,  

-ν θινληζκόο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ηεο ηρζπνπαλίδαο θαη 
ηεο νκαιήο  ηξνθνδνζίαο ηνπ Ακβξαθηθνύ κε  ςάξηα,  

 
Εθηηκώληαο επίζεο όηη  

 ην έξγν απηό θαη ε αλάζεζε καξίλαο ζε ηδηώηε ζην ιηκάλη ηεο 
Πξέβεδαο εληάζζνληαη ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην 
μεπνπιήκαηνο ησλ αθηώλ ηεο Ειιάδαο αληί πηλαθίνπ θαθήο,  

 ην έξγν θξύβεη ηελ νπζία ησλ επηδηώμεσλ ηνπ πνπ είλαη ε 

εθδίσμε ησλ ςαξάδσλ από ην ιηκάλη ζηελ Πξέβεδα, βάδνληάο 
ηνπο ζε πεξηπέηεηεο ιόγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζηελ αλνηρηή 

ζάιαζζα θαη κε νηθνλνκηθή ηνπο βιάβε,  
 όηη ην έξγν απηό δελ εμππεξεηεί πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

πόιεο θαη ηνπ δήκνπ αιιά θαηαζθεπαζηηθά ζπκθέξνληα ησλ 
εζληθώλ καο εξγνιάβσλ  πνπ ππεξεηνύλ νξηζκέλνη κε ην 

αδεκίσην.                                    
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                KATAΓΓΔΙΝΚΔ ΠΡΝ ΙΑΝ ΡΖΠ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 
 

Τελ εζπεπζκέλε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ  ιηκεληθνύ θαηαθπγίνπ, 
ελόο ηεξάζηηνπ θαξασληθνύ έξγνπ ζηνλ Παληνθξάηνξα κε εθζθαθή 

ιεθάλεο 5.000 η.κ., θαη θαηαζθεπή θξεπηδώκαηνο  κήθνπο  122 κ., 
πνπ ζα πξνεθηείλεηαη κε ηε κνξθή ηζηκεληέληαο πξνβιήηαο άιια 40 

κέηξα, κε πξόζρεκα ηηο αλάγθεο 5 ςαξάδσλ ηνπ Παληνθξάηνξα.  
 

                                         ΕΖΡΝΚΔ 
 

από ηνλ Δήκαξρν Πξέβεδαο  θ Δ. Μπαίιε θαη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην 
λα ηνπνζεηεζεί γηα ηελ ζθνπηκόηεηα θαη  αλαγθαηόηεηα ηνπ έξγνπ 

θαη άκεζα από ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε  θ. Σηξάην Ισάλλνπ λα 
δηαθόςεη ηα έξγα ηώξα, πνιύ πεξηζζόηεξν κάιηζηα πνπ εθθξεκεί 

απόθαζε ηνπ ΣηΕ. 
 

 

ΘΑΙΝΚΔ 
 

ΡΝΠ ΞΟΔΒΔΕΑΛΝΠ ΠΔ ΔΞΑΓΟΞΛΖΠΖ 

ΘΑΗ ΠΔ ΠΚΚΔΡΝΣΖ 

ΠΡΗΠ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΔΠ ΔΘΓΖΙΩΠΔΗΠ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ    
ΞΝ ΝΟΓΑΛΩΛΔΗ ΑΞΝ ΓΔΡΔΟΑ  Ζ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

ΑΓΩΛΑ  

ΠΡΝ ΣΩΟΝ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖΠ  
 

ΑΟΣΗΕΝΛΡΑΠ ΑΞΝ ΡΖΛ ΓΔΡΔΟΑ 
30-7-12 ΠΡΗΠ 7 ΡΝ ΞΟΩΗ 

*  
ΠΓΘΔΛΡΟΩΠΖ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΖ ΔΘΓΖΙΩΠΖ 

ΓΗΑΚΑΟΡΟΗΑΠ 

ΠΡΝΛ  ΞΔΕΝΓΟΝΚΝ ΡΝ ΞΑΛΡΝΘΟΑΡΝΟΑ   
(δίπλα στο κιόσκι)    

 

ΞΑΟΑΠΘΔΖ  ΠΡΗΠ 3-8-12 και ΩΟΑ 9μ.μ.    
                                                            

ΝΣΗ ΠΡΝ ΜΔΞΝΙΖΚΑ  ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ ΡΖΠ 
ΑΘΡΖΠ ΞΑΛΡΝΘΟΑΡΝΟΑ.  

 

ΝΙΝΗ ΠΡΝΛ ΞΑΛΡΝΘΟΑΡΝΟΑ. 


