Ιερισσός 15 /05 /2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Σάββατο 11-05-2019, το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Αμμουλιανής,
τελετή αγιασμού του δημοτικού σκάφους «Αμμουλιανή 2003» με αφορμή την αντικατάσταση
των μηχανών με δύο νέες σύγχρονες μεγαλύτερης ιπποδύναμης.
Το δημοτικό σκάφος «Αμμουλιαννή 2003» , που διαχειρίζεται η Αξιοποίηση Τουριστικών
Ακινήτων του Δήμου Αριστοτέλη (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Α.Ε), εκτελεί τα βραδινά δρομολόγια ΤρυπητήΑμμουλιανή και ουσιαστικά αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας με τη στεριά κατά τις
βραδινές ώρες.

Από το 2003

καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της Αμμουλιανής, των

επισκεπτών και τουριστών, κάνει έκτακτα δρομολόγια όταν υπάρχει ανάγκη, ενώ εξυπηρετεί και
τις ανάγκες μετακίνησης των μαθητών. Έχει βοηθήσει δε στην αντιμετώπιση πολλών έκτακτων
ιατρικών περιστατικών με την βοήθεια του γιατρού του νησιού, καθώς το σκάφος είναι κλειστού
τύπου και διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο με κρεβάτι πρώτων βοηθειών χώρο.
Τα τελευταία χρόνια οι κινητήρες του σκάφους, παρά την επιμελή τους συντήρηση,
παρουσίαζαν συνεχή προβλήματα για τα οποία εκτός του ότι ήταν εξαιρετικά ακριβό το κόστος
επισκευής τους, έθεταν το σκάφος εκτός λειτουργίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Με γνώμονα πρωτίστως την ανάγκη των κατοίκων της Αμμουλιανής για επικοινωνία με την
στεριά, για λόγους κοινωνικούς,

αλλά και για λόγους που άπτονται της

παρεχόμενων υπηρεσιών τουρισμού στο νησί, η διοίκηση

ποιότητας των

της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. προχώρησε στην

απόφαση αλλαγής των δύο μηχανών του σκάφους, σε βελτιώσεις που ήταν απαραίτητες για την
καλή του λειτουργία,

αλλά και στην προμήθεια αμαξιδίου –φορείου για την μεταφορά

συνανθρώπων μας που χρειάζονται ιατρική βοήθεια.
Η προσπάθεια αναβάθμισης ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2019 με
ιδίους πόρους της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ και δεν επιβάρυναν τον προϋπολογισμό του Δήμου. Το συνολικό
κόστος προμήθειας των δύο καινούριων μηχανών IVECO, των απαραίτητων επιθεωρήσεων
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καθώς και άλλων εργασιών που ήταν αναγκαίες για την αξιοπλοΐα του σκάφους, διαμορφώθηκε
στα 65.000€, μια μεγάλη επένδυση για ένα σκάφος που κόστισε 150.000 €, όμως ήταν
επιβεβλημένη γιατί σε διαφορετική περίπτωση το σκάφος θα βρισκόταν παροπλισμένο.
Στον αγιασμό παραβρέθηκαν οι κάτοικοι του νησιού που με συγκίνηση χαιρέτησαν αυτή
τη μεγάλη επένδυση στην Αμμουλιανή, ο Δήμαρχος Γεώργιος Ζουμπάς, ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών και υποψήφιος Δήμαρχος Αριστοτέλη Αργύρης Τσακνής, ο Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α
Δ.Α.Ε Λευτέρης Βαλσαμής, η Πρόεδρος του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου Ελένη
Παναγιωτοπούλου , η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κατερίνα Μήτρου, ο Λιμενάρχης
Ουρανουπόλεως Χρήστος Παναγιωτίδης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμμουλιανής Κώστας
Τσακνής και φυσικά πλήθος κόσμου.
Ένας κύκλος της ζωής του σκάφους

¨Αμμουλιανή 2003¨έκλεισε και ξεκίνησε ένας

καινούργιος που προσδοκούμε να διαρκέσει πολλά χρόνια ακόμη. Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ σεβόμενη
και το τελευταίο ευρώ που κερδίζει από τα τουριστικά της ακίνητα θα συνεχίσει να επανεπενδύει
αυτά με κύριο γνώμονα το κοινωνικό όφελος αλλά και την παροχή υπηρεσιών που βοηθούν στην
ενίσχυση του τουρισμού.

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ
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