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Ευρεία σύσκεψη για το έργο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Δήμου

Πρέβεζας.

Εως το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου η δημοπράτησή του.

Ευρεία σύσκεψη για το έργο “Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με

έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης” πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πρέβεζας.

Στη  σύσκεψη  συμμετείχαν  ο  Δήμαρχος  κ.  Νίκος  Γεωργάκος,  η  Αντιπεριφερειάρχης

Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου κα Σταυρούλα Μπραϊμη- Μπότση, οι Αντιδήμαρχοι κ.

Γιάννης  Δαρδαμάνης,  κ  .Κωσταντίνος  Ακρίβης,  κα  Αθηνά  Κωνσταντάκη  και  κ.  Γρηγόρης

Κουμπής, ο Πρόεδρος του Δημ .Συμβουλίου κ. Δημήτρης Καραμανίδης, ο Γεν. Γραμματέας του

Δήμου  κ.  Αντώνης  Μπέζας  ο  κ.  Γιάννης  Παπαγιάννης  και  η  κα  Αγνή  Αναστασέλου  από  τη
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Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου κα

Κωσταντίνα Μωραϊτη, κ .Ευάγγελος Καζούκας και κα Βάγια Πάνη.

Το  έργο προυπολογισμού  1.149.000,00  ευρώ (με  Φ.Π.Α)  έχει  ενταχθεί  στο  Ιnterreg  Ελλάδας-

Ιταλίας  2014-2020  μετά  από  πρόταση  που  υπέβαλλε  η  Περιφέρεια  Ηπείρου  για  την  πράξη

“Παρεμβάσεις  ανάδειξης  Ιαματικών  Φυσικών  πόρων  της  Ηπείρου”  και  θα  υλοποιηθεί  μέσω

Προγραμματικής Σύμβασης με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Ηπείρου και φορέα

πρότασης  και  λειτουργίας  το  Δήμο Πρέβεζας  και  τη  Δημοτική  Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου

Πρέβεζας ( ΝΕΔΗΚΕΠ).

Στην ίδια πράξη πράξη περιλαμβάνονται επίσης η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των Ιαματικών

Πηγών Αμάραντου και Καβασίλων Κόνιτσας. 

Το έργο περιλαμβάνει το σύνολο των αναγκαίων εργασιών που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό

των  υφιστάμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων  των  Ιαματικών  Λουτρών  Πρέβεζας

(συμπεριλαμβανομένης  της  αποκατάστασης  του  χαμάμ  του  Αλή  Πασά  και  την  εκτέλεση

ανασκαφικών  εργασιών  στο  τμήμα  της  επέκτασης)  και  την  αναγκαία  επέκτασή  τους  ώστε  να

πληρούνται  οι  προδιαγραφές  και  να  αποδοθεί  προς  χρήση  μια  σύγχρονη  μονάδα  ιαματικής

θεραπείας.

Ειδικότερα προβλέπονται:

 Αναβάθμιση  και  επέκταση  κτιριακών  εγκαταστάσεων  στο  πλαίσιο  των  οποίων  θα

εκτελεστούν εργασίες ανάδειξης του οθωμανικού μνημείου.

 Εκτέλεση ερευνητικών ανασκαφικών εργασιών στο τμήμα της επέκτασης.

 Εκτέλεση  οικοδομικών  και  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών  συμπεριλαμβανομένης  της

πυροπροστασίας και του κλιματισμού. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  σύσκεψης  αποφασίστηκε  να  ακολουθηθούν  συγκεκριμένα  βήματα

υλοποίησης του έργου , για το οποίο έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στο πλαίσιο

υποβολής της πρότασης , που είναι τα ακόλουθα:

 Χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πρέβεζας.

 Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης που θα εγκριθούν από τη Δ/νση Τ.Υ της Περιφέρειας

Ηπείρου. 

 Χορήγηση  άδειας  δόμησης  από  το  Πολεοδομικό  Γραφείο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας

Προώθησης Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού και 

 Επικαιροποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Αναφερόμενος στο θέμα ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ .Νίκος Γεωργάκος δήλωσε:

“Το  συγκεκριμένο  έργο  είναι  πολύ  σημαντικό  γιατί  με  την  ολοκλήρωσή  του  η  Πρέβεζα  θα

μετεξελιχθεί  σε  Κέντρο  Ιαματικού  Τουρισμού-  Θερμαλισμού  με  ενσωμάτωση  της

Θαλασσοθεραπείας ως παρεχόμενης υπηρεσίας.

Εχουμε άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κα

Σταυρούλα Μπραϊμη -Μπότση καθώς και με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως η Αρχαιολογία

και  θέλω  πραγματικά  να  συγχαρώ  την  Περιφέρεια  Ηπείρου  γιατί  αντελήφθηκε  έγκαιρα  πόσο

κρίσιμο ζήτημα είναι η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των τοπικών ιαματικών φυσικών μας πόρων. 

Στόχος μας είναι η δημοπράτηση του έργου έως το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου”.
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