Μζγαρα, 10 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Απάντηςη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη ταμοφλη ςε φβρεισ και
ςυκοφαντίεσ του κ. Μαρινάκη

Με δυςφθμιςτικοφσ χαρακτθριςμοφσ ςτο πρόςωπο του Δθμάρχου
Μεγαρζων κ. ταμοφλθ με ςυκοφαντίεσ και ψεφδθ ο κ. Μαρινάκθσ, γράφοντασ ςε
Δελτίο Σφπου αναφζρεται ανάμεςα ςε άλλα και ςτα εξισ: « …. με τθν υπογραφι του
επζτρεψε το αγκυροβόλιο ςτον κόλπο των Μεγάρων, με τθν υπογραφι του
επζτρεψε το καρκινογόνο καλϊδιο των 500 κιλοβόλτ να προςαιγιαλωκεί ςτον Αθ
Νικόλα και να περάςει μζςα από τα διοικθτικά όρια του Διμου μασ!»
ε απάντθςθ αυτϊν των ψευδϊν και ανυπόςτατων ιςχυριςμϊν ο Διμαρχοσ
Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ προζβθ ςτθν ακόλουκθ διλωςθ:
« Δθλϊνω κατθγορθματικά ότι ποτζ μου ΔΕΝ επζτρεψα, οφτε ςυναίνεςα
και πολφ περιςςότερο ποτζ ΔΕΝ ΤΠΕΓΡΑΨΑ τίποτα και πουκενά, για το
αγκυροβόλιο ςτον κόλπο των Μεγάρων και για το περιβόθτο καλϊδιο μεταφοράσ
ρεφματοσ ςτθν Αττικι από το Ιςραιλ, δια μζςου Κφπρου και Κριτθσ.
Εξάλλου είναι γνωςτι θ ΣΕΡΑΣΙΑ ευκφνθ του κ. Μαρινάκθ για τθν
δθμιουργία του αγκυροβολίου ςτθν Πάχθ, αφοφ αυτό ζγινε το 2011, (ΦΕΚ Αρικμ.
Φυλλου 2726/18 Νοεμβρίου 2011), καταφανζςτατα δθλαδι επί τθσ δικισ του
Δθμαρχίασ.
Και το χειρότερο απ’ όλα για τον κ. Μαρινάκθ είναι, πωσ δεν ζκανε
απολφτωσ τίποτα, για να το αποτρζψει, παρότι το Δθμοτικό υμβοφλιο πιρε
απόφαςθ για μια ςειρά δράςεων για το υπόψθ κζμα και ο κ. Μαρινάκθσ ςαν
Διμαρχοσ ιταν υποχρεωμζνοσ εκ του Νόμου να τισ υλοποιιςει.
Σο Δθμοτικό υμβοφλιο ςτισ 18 /3/2011 (αρικμ. Απόφαςθσ 73) αποφάςιςε:
-

Να κλθκοφν οι επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων ςε παράςταςθ και
ζκκεςθ τθσ απόφαςθσ δια ηϊςθσ ςτον Τπουργό.

-

-

-

Να απευκυνκεί ςτον υμπαραςτάτη του Πολίτη τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.
Να αποςτείλει τθν απόφαςθ αυτι ςτο Γραφείο του Πρωθυπουργοφ, ςτον
Αντιπρόεδρο τθσ Κυβερνιςεωσ και ςτουσ αρμόδιουσ Τπουργοφσ
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ, Προςταςίασ του Πολίτθ,
Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Πολιτικισ.
Να γίνει ςυγκζντρωςη διαμαρτυρίασ ςτον λιμζνα τθσ Πάχθσ και ςυμβολικόσ
αποκλειςμόσ διάρκειασ μιάσ ϊρασ τθσ ειςόδου πλοίων ςτον κόλπο τθσ
Ελευςίνοσ απζναντι από τθ Ρεβυκοφςα κακϊσ και τθσ Ρεβυκοφςασ από
ςκάφθ τθσ Νζασ Περάμου και τθσ Πάχθσ με τθλεοπτικι κάλυψθ και
Να εκδοκεί ΨΗΦΙΜΑ από το Δθμοτικό υμβοφλιο και να επιδοκεί ςτον
Τπουργό.
Κι όμωσ ο κ. Μαρινάκησ δεν ζκανε τίποτα, αν και ήταν
υποχρεωμζνοσ.
Αυτό δεν δείχνει ότι με τον τρόπο του είπε ΝΑΙ ςτο αγκυροβόλιο;
Και παρ’ όλα αυτά, αντί να ςιωπιςει και να κρυφτεί προςπακεί να ρίξει τισ
ευκφνεσ του αλλοφ. Πόςο κράςοσ πια ζχει;
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων χζςεων

