Νέο ερώτημα στη Βουλή για τα
ρέματα και την αναβάθμιση του
παραλιακού μετώπου της Νέας
Φώκαιας
Νέα ερώτηση έθεσαν στη Βουλή 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με
τη διευθέτηση των ρεμάτων και την αναβάθμιση του παραλιακού
μετώπου της Νέας Φώκαιας.
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
“Το παραλιακό μέτωπο της Νέας Φώκαιας Χαλκιδικής ταλαιπωρείται
από έλλειψη μελέτης για την αντιμετώπιση των χρόνιων
προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Σε σημεία του παρατηρείται σε
πολλές περιπτώσεις συσσώρευση φερτών υλικών που προέρχονται
από τα ρέματα του χωριού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
αβαθή σημεία στο αλιευτικό καταφύγιο που υπάρχει και να
διαβρώνεται η ακτή. Την ίδια στιγμή, τα δύο ρέματα του χωριού
(ένα εκ των οποίων σχετίζεται και με τον βιολογικό σταθμό της
Νέας Φώκαιας) δεν είναι σαφές αν είναι οριοθετημένα και
διευθετημένα, ενώ δεν είναι επίσης σαφές εάν εκείνο που
δέχεται επεξεργασμένα ύδατα από τον βιολογικό σταθμό εκβάλει
στην παραλία.
Σε ότι αφορά το αλιευτικό καταφύγιο, απαιτείται συγκεκριμένη
μελέτη για την αναβάθμιση του, καθώς δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της Νέας Φώκαιας, ενώ θα
πρέπει να εξεταστεί άμεσα η κατάσταση και σε επίπεδο
προστασίας του, με δεδομένο ότι δέχεται φερτά υλικά από τα
εκβαλλόμενα ρέματα και ταυτόχρονα χρειάζεται επικαιροποίηση
της μελέτης και των τεχνικών έργων προστασίας του
(κυματοθραύστης, κρηπιδώματα, μώλοι κλπ).
Επειδή η ανάπτυξη της Νέας Φώκαιας επιτάσσει μία ολοκληρωμένη
μελέτη για τα ρέματα και το αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί :
– Υπάρχει σχέδιο διευθέτησης των ρεμάτων της Νέας Φώκαιας,
ώστε να θωρακιστεί το χωριό και να σταματήσει η επιβάρυνση της
ακτής από εκβαλλόμενα υλικά;
– Υπάρχει σχέδιο αναβάθμισης του αλιευτικού καταφυγίου της
Νέας Φώκαιας, με συγκεκριμένες μελέτες για τα τεχνικά έργα που
απαιτούνται;
– Υπάρχει δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν οι συγκεκριμένες
μελέτες και τα απαραίτητα έργα από τους πόρους του
προγράμματος Ανάπτυξης κι Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση;
Οι ερωτώντες κι αιτούντες βουλευτές
Μάλαμα Κυριακή
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παππάς Νικόλαος
Σαντορινιός Νεκτάριος
Φάμελλος Σωκράτης

