Καλαμάτα: Η Μασσαλία
νότου
που
πρέπει
ανακαλύψεις !

του
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Διαβάστε στο σύνδεσμο του dinfo.gr παρακάτωκαι δείτε φωτογραφίες και βίντεο- ένα
ενδιαφέρον αφιέρωμα στην πόλη μας, Καλαμάτα η
οποία και αποκαλείται ως “Η Μασσαλία του νότου
και ο ανερχόμενος παράδεισος της Πελοποννήσου
που πρέπει να ανακαλύψεις” !
https://www.dinfo.gr/%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CE%
AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%C
F%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BF/

Καθαρά τα νερά στις παραλίες
της Καλαμάτας
Καθαρά ήταν τα νερά κολύμβησης στις ακτές του
Δήμου Καλαμάτας και το δεύτερο 15νθήμερο του
Αυγούστου.
Σύμφωνα με τους ελέγχους που πραγματοποίησε η
ΔΕΥΑΚ (στις 22 του μήνα) σε 15 σημεία (από την
πίστα καρτ στη Δυτική Παραλία μέχρι τη Μικρή
Μαντίνεια),
τα
νερά
κολύμβησης
είναι
εξαιρετικής ποιότητας και οι τιμές βρίσκονται
πολύ κάτω από τα όρια.

Την εξαιρετική ποιότητα των νερών κολύμβησης
του δήμου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας
επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα από
πιστοποιημένο εργαστήριο, που πραγματοποίησε
δειγματοληψίες (στις 18 Αυγούστου) σε 5 σημεία
των
ακτών
του
δήμου,
με
εντολή
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης,
στο
πλαίσιο
προγράμματος του ΕΣΠΑ.
Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από το
πιστοποιημένο εργαστήριο iper των Ιωαννίνων.

ΠΗΓΗ: https://www.eleftheriaonline.gr

Καρφιά Νίκα για την κατάσταση
στην παραλία της Καλαμάτας
“Το Λιμενικό είναι υπεύθυνο για τις παραβάσεις που γίνονται
στην παραλία νότια της Ναυαρίνου, και σε αυτό να απευθύνεστε
για καταγγελίες”: Με αυτά τα λόγια απάντησε ο δήμαρχος
Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας σε καταγγελία του επικεφαλής της

μείζονος μειοψηφίας Μανώλη Μάκαρη, για ύπαρξη επικίνδυνων
σκουριασμένων σιδήρων στην ανατολική παραλία της μεσσηνιακής
πρωτεύουσας.
Μάλιστα ο κ. Νίκας δεν έχασε την ευκαιρία να αφήσει αιχμές
και κατά των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην
παραλιακή ζώνη, λέγοντας ότι αυτά που πληρώνουν για τον
αιγιαλό δεν φτάνουν ούτε για την αποκομιδή των σκουπιδιών
που αφήνουν,με συνέπεια οι δημότες να επιβαρύνονται και για
αυτή τη δαπάνη.
Ο κ. Νίκας έσφαξε με το… βαμβάκι και το Επιμελητήριο
Μεσσηνίας, λέγοντας ότι καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να
στραφεί εναντίον των μελών του, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει
τους επαγγελματίες από τις ευθύνες τους.
ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
Ο δήμαρχος Καλαμάτας απαντώντας σε άλλη ερώτηση του
συμβούλου της αντιπολίτευσης Μιχάλη Αντωνόπουλου δήλωσε ότι
γελά κάθε φορά που βλέπει άλλους δημάρχους να επαίρονται για
τις Γαλάζιες Σημαίες που απονέμει μια ιδιωτική εταιρεία. Ο
κ. Νίκας είπε ότι σε αυτό το θέμα συμφωνεί με τη… Λαϊκή
Συσπείρωση, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τα γύρισε
λέγοντας ότι αφού ο θεσμός είναι καταξιωμένος ο δήμος
οφείλει να τον λάβει υπόψη του.
Κλείνοντας
ο κ. Νίκας είπε ότι ο δήμος θα εξετάσει το
ενδεχόμενο να υποβληθεί αίτημα για απονομή Γαλάζιας Σημαίας
στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας….

ΠΗΓΗ: http://www.eleftheriaonline.gr

