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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Θ. ΜΠΕΓΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ

Για δύο πολύ σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο Ιωαννιτών ενημερώθηκαν οι
τέσσερις κυβερνητικοί βουλευτές του νομού από το Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα, στη συνάντηση
που είχαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στην Αθήνα.

Σε μια συζήτηση με μακρά ατζέντα θεμάτων στην οποία παρευρέθησαν οι αντιδήμαρχοι,
Θανάσης Μανταλόβας και Νίκος Γκόλας, εκ μέρους του Δήμου κατατέθηκαν προτάσεις με
συγκεκριμένα βήματα γι' αυτά του αεροδρομίου Ιωαννίνων και της διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων με τον Δήμαρχο να ενημερώνει τους βουλευτές για τις ενέργειες του
Δήμου αλλά και την παρούσα κατάσταση στα δύο αυτά ζητήματα ζητώντας παράλληλα την
παρέμβασή τους προκειμένου να λυθούν.

Σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, ο κ. Μπέγκας, και ο αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
και Τουρισμού, Νίκος Γκόλας, ενημέρωσαν πλήρως τους βουλευτές για τα όσα
διαδραματίστηκαν το προηγούμενο διάστημα με την πτήση της Apollo από τη Δανία και τις
ενέργειες τις οποίες έχει κάνει ο Δήμος σε συνεργασία με την Περιφέρεια προκειμένου να
εγκατασταθούν μόνιμες μονάδες τροφοδοσίας καυσίμων στο αεροδρόμιο.

Παράλληλα εκφράστηκε η επιθυμία του Δήμου να ολοκληρωθούν όσο πιο άμεσα γίνεται
όλες οι διαδικασίες αναβάθμισης, είτε αυτές αφορούν τα έργα υποδομής, είτε την
εγκατάσταση του ραδιοβοηθήματος, τονίζοντας τη σημασία που έχει για την ευρύτερη
περιοχή η ολοκλήρωσή τους.
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Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή ανέδειξε το θέμα του αεροδρομίου των Ιωαννίνων
όσο κανένας άλλος φορέας στην περιοχή.

Σταθερή πεποίθησή της είναι όμως ότι όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν πρέπει
συντονισμένα να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι φυσικά και οι τοπικοί βουλευτές οι οποίοι δεσμεύτηκαν να
δράσουν άμεσα στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων, τόσο για την εγκατάσταση δεξαμενών
καυσίμων, όσο και για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και εγκατάστασης του
ραδιοβοήθηματος.

Πολιτική λύση για τα αδέσποτα

Το δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα που έθεσε ο Δήμαρχος στους τέσσερις βουλευτές είναι
αυτό της διαχείρισης των αδέσποτων.

Ένα ζήτημα στο οποίο, ενώ υπάρχουν αρκετοί συναρμόδιοι φορείς, μόνο ο Δήμος Ιωαννιτών
έχει δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του.

Αυτή τη στιγμή όμως, όπως μετέφερε ο κ. Μπέγκας στους βουλευτές, τα χέρια του είναι
δεμένα καθώς εξαντλήθηκαν όλες οι δυνατότητες που είχε ο Δήμος προκειμένου να βρεθεί
κτηνίατρος, ο οποίος είναι απαραίτητος τόσο στη διαδικασία περισυλλογής όσο και
περίθαλψης, απέβησαν άκαρπες.

Για το λόγο αυτό είναι πια επιτακτική η ανάγκη παρέμβασης των βουλευτών ώστε ο Δήμος
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να εξασφαλίσει την πρόσληψη 2 μόνιμων κτηνιάτρων προσπερνώντας ουσιαστικά τις
μνημονιακές δυσκολίες.

Αίτημα που έχει ήδη υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο.

Αυτό που ζήτησε ο Δήμαρχος από τους βουλευτές είναι να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση
ώστε να μπορέσει να προσλάβει τους κτηνιάτρους που είναι τόσο απαραίτητοι στο
πρόβλημα της διαχείρισης των αδέσποτων καθώς και τη συνολική αλλαγή του νομικού
πλαισίου σε σχέση με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Από την πλευρά τους και οι τέσσερις βουλευτές που γνωρίζουν και οι ίδιοι το πρόβλημα
δήλωσαν πρόθυμοι να συνδράμουν ξεκινώντας άμεσα ένα κύκλο επαφών με τα αρμόδια
υπουργεία.
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