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].. Γεþργιο ΔÝδε, Γενικü ΓραμματÝα Υποδομþν
2. Γεþργιο ΧατζημÜρκο, ΠεριφερειÜρχη Νοτßου Αιγαßου
3. Κþστα ΜπιζÜ, ¸παρχο ΠÜρου
4. ΜÜρκο Κωβαßq ΔÞμαρχο ΠÜρου

ΘÝμα: ΑναφορÜ προβλÞματοq κυματισμοý στην Ποüντα.

Αξιüτιμοι κýριοι,

με την παροýσα επιστολÞ θα θÝλαμε να σαò γνωστοßουlσουμε το πρüβλημα που αντιμετωπφο'
τα οχÞμmα των πολιτþν καθþò και τα λεωφορεßα τηò εταιρßαò μα9 κατÜ τη διÝλευσÞ τουò απü τη
διασταýρωσιι τροò ΚÜμαο ΒαγιÜ Ýωò το ξενοδοχεßο Holiday Sun.

¼εαν οι Üνεμοι ξεπερνοýν τα 4 μποφüρ η θÜλασσα «βγαßνει» στο δρüμο και ο δρüμοò

μετòιτρÝπεται σε μια τερÜστια λßμι,η με αποτÝλεσμα οι οδηγοß να αναγκÜζονται να περνοüν σεο

αντßθετο ρευμα κυκλοφορßαò με κßνδυνο τηò ζωÞò τουò αλλÜ και των επιβατþν.

¼πωò καταλαβαßνεται το σημεßο γßνεται ετηχßνδυνο και για τα ΙΧ α}ιλÜ ακüμη πιο επικßνδυνο 1ια
τα δßκυκλα τα οποßα εßναι πÜρα πολλÜ, ιδιαßτερα κατÜ την τουριστικÞ περßοδο.

ΚατÜ καιροýò Ýχουν συμβεß αρκετÜ ατυχÞματα με δtχυκλα και Η αυτοκßτ,τlτα.

Πριν λßγα χρüνια Ýγινε Ýνα κρÜσπεδο/τοιχßο εντüò τηò θÜλασσα9 για τη σαιρφ του δρüμοο που
δυστυχþ9 avri να λýσει το πρüβλημα/ το χειροτερεýει διüτι το κýμα «σικÜευ> εκεß και σηκτßτνεται
πιο ψηλÜ.
Αò σημειωθεß üτι ο δρüμοq εßναι με βορινü προσανατοh;σμü. εßναι ο μοναδιχüc που οδηγεß στο

λιμανÜκι τηò Ποýνταò (πολυσýχναòπο σημεßο επικ_οινωνßαò με το νησß τηò ΑνππÜρου) και η
επικßνδυνη απüσεαση εßναι ιδιαßτερα μεγÜλη (800 μÝτρα περßπου).

Πρw λοιπüν συμβεß κι Üλλο δυστýχημα θεωροýμε üτι πρÝπει να γßνουν κÜποιεò παρεμβÜσειò
ηροκειμÝνου να λυθεß το πρüβλημα.

Αηü πλευρÜò μαφ Ýχουμε ενημερþσει με επιστολÝ9 το Δημοτικü Λιμενικü Ταμεßο (29/09/13), το
ΔÞμο ΠÜρου και το ΤμÞμα Συγκοινωνιþν (03/10/13) καθþò και τη Διεýθυνση Τεχνικþν ¸ργων
ΚυκλÜδων (01/12/1,6), οι οποßεò σαò επισυνÜτττονται. Επßσηò προφορικÜ Ýχουμε κòιτ'επανÜληψτη



επlκοlνω\Þσει με τιò παραπÜνω αρχÝò αλλÜ δεν βρÞκαμε ανταπüκριση/ μιαò και üπωò λÝνε, δεν
εμπßπτει ση ζþνη αρμοδιüτητÜò τουò.

Επανερχüμαστε εφÝτοò επειδÞ θεωροýμε üτι λüγω και τιò κλιματικÞò αλλαγÞ9 τα φαινüμενα θα
ενταθοüν τα προσεχÞ χρü*«, και πρÝπει να βρεθεßλýσει Εριν να εßναι αργÜ.

Για να κòιτανοÞσετε το μÝγεθοò του προβλÞμòττοò σαò ετπσυνÜτττουμε αεροφωτογραφßα απü την
οποßα μπορεßτε να διαmστþσετε üτι ο δρüμοò περνÜ σχεδüν μÝσα απü τη θÜλασσα αλλÜ και
φωτογραφßεò με το τι συμβαßνει στα Ýντονα καιριχÜ φαινüμενα.
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ΑναμÝνοτ,ταò για τιò δικÝò σαò ενÝργειε9 εßμαστε στη διÜθεσÞ σαò για οποιαδÞßοτε πληροφορßα Þ
διευκρßνιση και ευελπιστοýμε σε θετικÞ εòÝλφ του αιτÞματüò μαò.

Σιτò ευχαριστοýμε εκ των προτÝρων,

.:ΠΑΡοΥ

Με εκτßμηση,


