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Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Διοικητή της 3ης Περιφερειακής Διοίκησης
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και την Λιμενάρχη Πρέβεζας
Συζητήθηκαν θέματα κοινών δράσεων και συνεργασίας
Συνάντηση με τον Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος -Διοικητή 3ης Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ
-Ελληνικής Ακτοφυλακής κ. Ευρυβιάδη Σαπουνά και την Λιμενάρχη Πρέβεζας κ. Σταματία
Μαργέλη είχε σήμερα ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολύ καλό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα
διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ Δήμου-Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και Λιμενικής Αρχής
για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την τοπική κοινωνία (αστυνόμευση παράκτιου
μετώπου, πάταξη παράνομης αλιείας κλπ) καθώς και ειδικότερα ζητήματα όπως η ανάγκη
εξεύρεσης νέου κτιρίου για την στέγαση του Λιμεναρχείου.
Επίσης η συζήτηση επεκτάθηκε και στην ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση των υποδομών της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου η οποία , σύμφωνα με τον κ.Γεωργάκο αποτελεί έναν
από τους πυλώνες στήριξης της τοπικής οικονομίας .
Ειδικότερα ο Δήμαρχος Πρέβεζας δήλωσε:
“Η σημερινή συνάντηση με τα άξια στελέχη του Λιμενικού Σώματος και η εποικοδομητική
συζήτηση που ακολούθησε, “επικαιροποίησαν” μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την μεταξύ
μας συνεργασία αλλά και την λειτουργία της πόλης όχι μόνο κατά την θερινή περίοδο αλλά καθ'
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όλη την διάρκεια του έτους. Το Λιμεναρχείο αποτελεί πολύτιμο σύμμαχό μας στην διαχείριση
ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την διαχείριση του παραλιακού μας μετώπου αλλά και σε
θέματα προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου από την ρύπανση αλλά και την παράνομη αλιεία.
Επίσης η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου αποτελεί σήμα κατατεθέν για την Πρέβεζα
έχοντας δώσει σε εκατοντάδες αποφοίτους της τη δυνατότητα να διαπρέψουν στο εμπορικό
Ναυτικό και να κατακτήσουν τις θάλασσες όλου του κόσμου. Ο Δήμος Πρέβεζας είναι πάντα
έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες τους όπου απαιτηθεί αλλά και να συμβάλλει με κάθε τρόπο
στην προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών της ΑΕΝ”.
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