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ΘΕΜΑ: Επισκευή της γλίστρας των Λουτρών.
Κύριε Αντιδήµαρχε,
Εδώ και 2 χρόνια περίπου η γλίστρα που βρίσκεται στο λιµανάκι των Λουτρών έχει
υποστεί σοβαρές ζηµιές µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η καθέλκυση σκαφών µε
ασφάλεια. Η γλίστρα αυτή χρησιµοποιείται συνεχώς τόσο από µέλη του οµίλου µας
όσο και από ανεξάρτητους ερασιτέχνες και επαγγελµατίες. Η σηµερινή κατάσταση
έχει σαν αποτέλεσµα την αδυναµία χρησιµοποίησής της για µεγάλα σκάφη, και την
προβληµατική και χωρίς την απαιτούµενη ασφάλεια καθέλκυσης µικρών σκαφών.
Εδώ και δύο χρόνια προσπαθούµε µε συνεχής επαφές τόσο στο Λιµενικό ταµείο όσο
και στο ∆ήµο για την επιδιόρθωση της. Έχει γίνει αυτοψία από µηχανικό του
Λιµενικού ταµείου, έχει παρθεί απόφαση για την επισκευή της αλλά το αποτέλεσµα
είναι ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Παρά τις συνεχείς θετικές απόψεις τόσο του
λιµενικού ταµείου όσο και του ∆ήµου όλα αυτό το διάστηµα, πρόσφατα
ενηµερωθήκαµε από τον ίδιο µηχανικό (κ.Πιττό) ότι είναι αδύνατον να γίνει
οποιαδήποτε επιδιόρθωση δεδοµένου ότι υπάρχουν χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες που πρακτικά το αποκλείουν.
Κύριε αντιδήµαρχε, αισθανόµαστε ότι υπήρξε ένας εµπαιγµός τόσο από πλευράς
Λιµενικού ταµείου όσο και από την προηγούµενη δηµοτική αρχή, για κάτι προφανές:
να επιδιορθωθεί κάτι που υπήρχε και εξυπηρετούσε τους δηµότες της πόλης µας.
Είναι λυπηρό να βλέπουµε ότι σε όλα τα νησιά τα οποία σαν όµιλος επισκεπτόµαστε,
υπάρχουν πολλαπλάσιες υποδοµές και κανένας δεν διανοείται να ταλαιπωρεί φορείς
και δηµότες για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Ας µην ξεχνάµε ότι όσοι ασχολούνται µε τη θάλασσα είτε σαν επαγγελµατίες είτε
κυρίως σαν ερασιτέχνες, δαπανούν µεγάλα ποσά για την αγορά και συντήρηση των
σκαφών τους, κινούν ένα µεγάλο κοµµάτι της οικονοµίας του νησιού και στηρίζουν
έµµεσα άλλους επαγγελµατίες.
∆εδοµένου ότι το κόστος της επισκευής είναι µικρό, ελπίζουµε η νέα δηµοτική αρχή
να επιδείξει και στο θέµα της γλίστρας των λουτρών την ίδια άµεση αντιµετώπιση
που έδειξε σε πολλά άλλα θέµατα της πόλης µας.
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