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Συνάντηση του Δημάρχου Πρέβεζας με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

στον Πειραιά με αποτελέσματα για το αλιευτικό καταφύγιο Πρέβεζας, τις μελέτες για το

εμπορικό λιμάνι και την επιχορήγηση για επισκευές

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου ο Δήμαρχος Πρέβεζας και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Νίκος

Γεωργάκος,  πραγματοποίησε  συνάντηση  συνεργασίας  με  τον  αρμόδιο  Υπουργό  Ναυτιλίας  και

Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη στο γραφείο του στο Υπουργείο με πλούσια ατζέντα

και απτά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Πρέβεζας στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας που υπάρχει διαχρονικά

με  τον  Υπουργό  έθεσε  τα  θέματα  των  αναγκαίων  έργων  για  το  αλιευτικό  καταφύγιο,  της

επιχορήγησης  για  την  επισκευή  του  κρηπιδώματος  στην  Πρέβεζα  στη  θέση  Γοργόνα  (από  τις

φθορές από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα), της έγκρισης του Υπουργείου ως προς την

επιχορήγηση  των  αναγκαίων  μελετών  για  το  εμπορικό  λιμένα,  καθώς  και  για  το  πάντα  θέμα

προτεραιότητας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας λαμβάνοντας υπογραφές, εγκρίσεις

αλλά και θετικά νέα προς κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικά  εγκρίθηκε  από  το  Υπουργείο  και  υπεγράφη  η  διαδικασία  για  τη  χρηματοδότηση

συνόλου  μελετών  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «Φιλόδημος  II»  που  είχε  υποβάλει  η  νέα

Δημοτική Αρχή για το εμπορικό λιμάνι, δόθηκε το πράσινο φως ως προς την έναρξη των εργασιών

στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πρέβεζας, εισακούστηκε το αίτημα για χρηματοδότηση επισκευής του

κρηπιδώματος στη θέση Γοργόνα στην παραλία της Πρέβεζας, αλλά και συζητήθηκε στο πλαίσιο
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της  ανάπτυξης  της  Ακαδημίας  Εμπορικού Ναυτικού Πρέβεζας  τα προγράμματα ΕΣΠΑ που σε

σύντομο χρονικό διάστημα ξεκινούν στον τομέα αυτό.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον προσκάλεσε εκ νέου στην Πρέβεζα, στο

νησί  της  Ηπείρου  όπως  του  τόνισε  και  έλαβε  τη  διαβεβαίωση  του  Υπουργού  Ναυτιλίας  και

Νησιωτικής Πολιτικής ότι θα επισκεφθεί και πάλι την όμορφη Πρέβεζα.
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