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Τη δυνατότητα να θέσει τα μεγάλα και χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής είχε ο
Δήμαρχος Δωδώνης, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού
κλιμακίου στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό στον αρχαιολογικό χώρο Δωδώνης, όπου του
πρόσφερε αναμνηστικό δώρο για την επίσκεψη και είχε την ευκαιρία να συζητήσει τόσο
θέματα για το μνημείο όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

Έτσι, επανέφερε το παλαιότερο αίτημα για ένταξη του αρχαιολογικού χώρου στον
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco, όπως και την
καταχώριση των μολύβδινων χρηστηρίων (γνωστά ως ελάσματα) του Μαντείου στον Διεθνή
Κατάλογο «Μνήμη του Κόσμου».

Ζήτησε, επίσης, την επανεξέταση της Α' Ζώνης προστασίας και τον περιορισμό της στη
βάση των ρυθμίσεων που ίσχυαν προ του 1992, καθώς και τη λειτουργία του κυλικείου στον
αρχαιολογικό χώρο, με απευθείας εκμίσθωση, καθώς υπήρξαν ήδη δύο άκαρπες
δημοπρατήσεις. Τόνισε, δε, ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δημότες της
περιοχής.
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Ο Δήμαρχος επανέφερε το αίτημα για την αποκατάσταση των ζημιών από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, καθώς ο δήμος τελεί εν αναμονή χρηματοδοτήσεων από το 2015.

Επιπλέον, τα θέματα που τέθηκαν είναι:

- Σύνδεση της παραποτάμιας περιοχής του Λούρου με την Ιόνια Οδό.

- Αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που προκύπτουν από τη διάνοιξη του
αυτοκινητοδρόμου.

- Απόδοση των αποζημιώσεων από τις απαλλοτριώσεις για τη διέλευση της Ιόνιας Οδού.

- Χρηματοδότηση για εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου.

- Χρηματοδότηση για αποπεράτωση του δρόμου σύνδεσης του κόμβου της Εγνατίας στην
Τύρια με την περιοχή της Λάκκας Σουλίου και σύνδεση των κοινοτήτων με κάθετους άξονες.

- Στήριξη του πρωτογενούς τομέα (κατασκευή ομβροδεξαμενών, βελτίωση αγροτικών
δρόμων, εκσυχρονισμός αρδευτικού Άνω Ρου Αχεροντα).

- Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Δερβιζιάνων με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό
προσωπικό κι επαναλειτουργία του ακτινολογικού μηχανήματος.

- Ίδρυση και λειτουργία Πολυιατρείου στην Τύρια.
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Σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων τόνισε ότι εξακολουθεί
να μην έχει τη συναίνεση των κατοίκων και ζήτησε τη θεσμοθέτηση αντισταθμιστικού
οφέλους 5%, απευθείας στον δήμο, όπως και τη δέσμευση της εταιρείας να απασχολεί
εργατικό δυναμικό από την περιοχή.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ακόμη στον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, επισημαίνοντας την
ανάγκη να αντιμετωπιστεί το λεκανοπέδιο ως ενιαία ενότητα, έτσι ώστε γειτνιάζουσες
περιοχές να μην αντιμετωπίζονται με κριτήρια δύο ταχυτήτων.
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