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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΗΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΤΘΔΙΑ ΣΑ ΔΡΓΑ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΛΙΜΑΝΙΟΤ ΣΟ ΠΑΡΑΛΙΟ
ΑΣΡΟ
Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΤ ΤΠΔΓΡΑΨΔ ΣΗΝ ΔΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σηελ ηειηθή επζεία θαηαζθεπήο ηνπ κπήθε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα αλάπηπμεο ηεο
Πεινπνλλήζνπ. Πξόθεηηαη γηα ην έξγν αλαθαηαζθεπήο ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Παξαιίνπ Άζηξνπο
ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο, ην νπνίν κεηά ηελ ππνγξαθή πνπ έβαιε ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ινλίνπ θ.
Τάζνο Απνζηνιόπνπινο αξρίδεη άκεζα λα πινπνηείηαη.
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Σπγθεθξηκέλα ν θ. Τάζνο Απνζηνιόπνπινο ππέγξαςε ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ ηνπ έξγνπ θαη άλαςε έηζη ην πξάζηλν θσο γηα ηελ θαηαζθεπή ζεηξάο έξγσλ
ππνδνκήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ιηκαληνύ ηνπ Παξαιίνπ Άζηξνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε
εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη βαξύλεη ηνλ θνξέα εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αιηεπηηθνύ
θαηαθπγίνπ ηεο πεξηνρήο. Τν έξγν απηό είρε ηεζεί από ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο
βαζηθόο κνριόο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κπλνπξίαο θαη ην πεξίκελε γηα πνιιά
ρξόληα ε ηνπηθή θνηλσλία.
Μεηαμύ άιισλ ζην ιηκάλη ηνπ Παξαιίνπ Άζηξνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηαζθεπή 4
πισηώλ πξνβιεηώλ, θαηαζθεπή ξάκπα θαζέιθπζεο θαη αλέιθπζεο ζθαθώλ, θαηαζθεπή
παξαιηαθνύ θξεπηδώκαηνο 85 κ. θαη ζα γίλεη εθβάζπλζε ηεο ιηκελνιεθάλεο θαηά 1,50 κ.
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ζα γίλεη δηακόξθσζε ρώξσλ κε
δαπεδόζηξσζε θαη θύηεπζε ζπλνιηθήο έθηαζεο 5,8 ζηξεκκάησλ. Παξάιιεια ζα
επαλαηνπνζεηεζνύλ θπζηθνί ιίζνη θαη νγθόιηζνη πνπ ζα ζσξαθίζνπλ ην ιηκάλη, ελώ ζα
εγθαηαζηαζεί ζύγρξνλν δίθηπν ύδξεπζεο, ππξόζβεζεο θαη ειεθηξνδόηεζεο γηα ηηο
αλάγθεο ησλ ζθαθώλ. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηό, νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζην ιηκάλη ηνπ
Παξαιίνπ Άζηξνπο ζα δώζνπλ κία άιιε εηθόλα ζηνλ ρώξν θαη θπξίσο κία άιιε πξννπηηθή
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.
Με

δήισζή ηνπ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θ. Τάζνο

Απνζηνιόπνπινο ηόληζε όηη έρνπλ ιεθζεί όια ηα απαξαίηεηα κέηξα, έηζη ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη λα αληηκεησπίδεηαη άκεζα θάζε
ηπρόλ παξάβαζε από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. «Νηώζσ ηδηαίηεξε ραξά πνπ έλα ηόζν
ζεκαληηθό έξγν γηα ηελ Πεινπόλλεζν παίξλεη ην δξόκν ηεο εθηέιεζεο. Δίκαη ζίγνπξνο όηη
απηό ην έξγν ππνδνκήο ζα δώζεη κηα λέα ώζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο
παλέκνξθεο Κπλνπξίαο» δήισζε ν θ. Απνζηνιόπνπινο.
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