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ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η Πρωτοβουλία Πολιτών για Καθαρό Περιβάλλον ενημερώθηκε για την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου αναφορικά με την πρόσδεση για φόρτο-εκφόρτωση οχηματαγωγού (Ο/Γ) πλοίου, στον 
καινούριο μώλο του υπό κατασκευή Τουριστικού Αγκυροβολίου.

Ξεκινώντας από τον τρόπο που “εμφανίστηκε” η εισήγηση της απόφασης, δεν μπορούμε 
παρά να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και για το ΤΙ αποφασίστηκε ακριβώς. Ανακύπτουν λοιπόν, 
μια σειρά ερωτημάτων που καλούμε τον Κο Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του ΔΣ, τον εισηγητή της 
απόφασης κι όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να παραστούν για να απαντήσουν σε δημόσια 
διαβούλευση που θα γίνει την Παρασκευή   24/3/2017 στις 19,00 στο χώρο του παλιού Δημαρχείου 
Απολλωνίων.

Η διαβούλευση διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία προκειμένου να ενημερωθούν οι 
επαγγελματίες και οι κάτοικοι της περιοχής για τα τεκταινόμενα και να συζητήσουμε με το τοπικό 
συμβούλιο την στάση που θα τηρήσουμε, καθώς ο φόβος πως αποφασίσατε λύση που θα καταλήξει
μονιμότερη του προσωρινού μας διακατέχει, ειδικά αφού δεν βλέπουμε καμία ενέργεια προς την 
υλοποίηση των συμφωνημένων για κατασκευή προβλήτα στην περιοχή του Περιστεριά που 
βρίσκεται κι ο βιολογικός καθαρισμός, ένα έργο που θα δώσει αναπτυξιακή πνοή κυριολεκτικά σε 
ολόκληρο τον κόλπο της Βασιλικής.

Η Πρωτοβουλία μας, γνωστή σε όλους από το παρελθόν για τις δυναμικές της μάχες για την 
προάσπιση της Νομιμότητας και του Περιβάλλοντος, θεωρεί απαραίτητο να απαντηθούν κάποια 
εύλογα ερωτήματα που ανακύπτουν από τις ενέργειες αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και ν'
αναληφθούν οι ανάλογες ευθύνες από τους αρμόδιους της Δημοτικής Αρχής, πριν αποφασίσει τις 
επόμενες ενέργειες της. Ακολουθούν ενδεικτικά κάποια από τα ερωτήματα.

1. Γιατί κατατέθηκε η πρόταση με διαδικασία κατεπείγοντος (που θυμίζει μεθόδευση) και 
χωρίς ενημέρωση και πρόσκληση τουλάχιστον του Τοπικού Συμβουλίου;

2. Είναι η απόφαση αυτή και η αλλαγή των Περιβαλλοντικών Όρων που απαιτεί, σύννομη με 
την χρήση και λειτουργία Τουριστικού Αγκυροβολίου ή θέτει σε κίνδυνο τον χαρακτήρα και
την πρόοδο του έργου;

3. Είναι σύννομη με το χαρακτήρα Τουριστικού Αγκυροβολίου η διέλευση βαρέων οχημάτων 
με σανό, ζώντα ζώα, καύσιμα κλπ από τον μώλο του;

4. Σε ποιο σημείο ακριβώς του μώλου θα υπάρξει η τροποποίηση και πόσο εμποδίζει την 



διέλευση οχημάτων τροφοδοσίας κι ασφάλειας προς τον δυτικό μώλο;
5. Θα βρεθεί πιστεύετε επενδυτής και πόσο μειώνει την αξία του αγκυροβολίου η παρέμβαση 

αυτή, αφού θα υπάρχει συν-διαχείριση του προβλήτα με το Ο/Γ;
6. Υπάρχει πρόβλεψη για την αστυνόμευση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων 

που θα χρησιμοποιούν το Ο/Γ;
7. Ποιος ο προϋπολογισμός της παρέμβασης και ποια τα ανταποδοτικά τέλη χρήσης του Ο/Γ 

στον Δήμο και την τοπική κοινωνία; Ισχύουν τα 190.000€ που μας ανακοινώθηκαν στην 
συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη κι αν ναι, γιατί δεν διατίθενται για παρέμβαση στον 
Περιστεριά;

8. Τελικά, προσανατολίζεστε καθόλου προς την υλοποίηση των συμφωνηθέντων για 
κατασκευή προβλήτα στον Περιστεριά κι αν ναι, τι ενέργειες έχουν γίνει και ποιο είναι το 
χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα;

9. Η εμμονή που διακρίνει την Π.Ι.Ν. να φέρει το Ο/Γ άμεσα πίσω στο ήδη επιβαρυμένο 
λιμάνι της Βασιλικής, μόνο εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πλοιοκτήτη θυμίζει. Ο 
Δήμος γιατί συμπαρασύρεται και για ποιο λόγο δεν παραμένει προσωρινά η γραμμή στο 
Νυδρί που είναι πιο οργανωμένο λιμάνι για τέτοιου είδους ναυσιπλοΐα;

Εν κατακλείδι και αφού γίνει σαφές πως η Πρωτοβουλία Πολιτών για Καθαρό Περιβάλλον δεν 
αντιτίθεται στην ύπαρξη γραμμής Βασιλική - Κεφαλονιά από τον κόλπο της Βασιλικής. Απαιτούμε 
όμως, αφενός να υπάρχουν οι σωστές υποδομές που δεν θα δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα 
στον Τουρισμό (κυκλοφοριακό κομφούζιο, θέσεις πάρκινγκ κλπ) και αφετέρου να μην υπάρξει 
καμία παρέμβαση που θα υποβαθμίζει την -ουσιαστικά- 2η οργανωμένη μαρίνα του νησιού μας,


