
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 16-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Γραφείο Τύπου

Β. Μπάλκου 1 – 48100 – Πρέβεζα

Τηλ.: 26820-26013

Fax: 26820-26631 

Ε-mail: press@1485.syzefxis.gov.gr 

Εγκαίνια για την πίστα motocross στον Κούκο Πρέβεζας

Μια  νέα  σελίδα  για  την  καθιέρωση  της  Πρέβεζας  ως  τόπο  αναφοράς  του  μηχανοκίνητου

αθλητισμού ανοίγει με την επίσημη πλέον παράδοση της πίστας motocross  στον Κούκο, στους

λάτρεις των δυο τροχών.

Η τελετή των εγκαινίων της πίστας πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα ικανοποίησης από τον Δήμο

Πρέβεζας και το Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού “Αρτα” στο οποίο έχει παραχωρηθεί ο

χώρος προκειμένου να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την διαμόρφωση της

πίστας καθώς επίσης την ασφαλή λειτουργία και συντήρησή της.

Ο πρόεδρος  του Συλλόγου Μηχανοκίνητου  Αθλητισμού “Αρτα” κ.  Νίκος  Φάντης  ευχαρίστησε

θερμά τη Δημοτική Αρχή της Πρέβεζας, την Περιφερειακή Ενότητα και όλους όσοι συνέβαλαν

στην υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου που καλύπτει ένα αίτημα πολλών ετών και αναδεικνύει

την πίστα του Κούκου ως χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις motocross .

Ο κ. Φάντης μάλιστα απένειμε τιμητική πλακέτα στον Δήμο Πρέβεζας την οποία παρέλαβαν ο

αντιδήμαρχος κ .Γιώργος Σαριάνογλου και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας και

εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού κ. Λεωνίδας Αργυρός ο οποίος εξέφρασε τη σειρά του τις

ευχαριστίες του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Νίκου Γεωργάκου.

Με αφορμή το γεγονός , ο Δήμαρχος Πρέβεζας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
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“Η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι όταν ένας στόχος αποτελεί μια νέα εκκίνηση και προσφέρει χαρά

και δικαίωση σε πολυετή αιτήματα των δημοτών.

Με τα εγκαίνια της πίστας motocross στη θέση Κούκος, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού

από την Ηπειρο -αλλά και σύντομα από όλη την Ελλάδα -θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν

και να απολαμβάνουν ως θεατές το αγαπημένο τους σπορ έχοντας τη μοναδική θέα στο Ιόνιο και

τον Αμβρακικό Κόλπο.

Η προσπάθεια μας για την αναβάθμιση της πίστας συνεχίζεται και στόχος μας είναι η φιλοξενία

εντυπωσιακών διοργανώσεων που θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους αθλητές και τους συνοδούς

τους”.
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