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Με ψήφισμα ζητά την ολοκλήρωση των έργων

Την αγωνία τους για την έναρξη αλλά και ολοκλήρωση των μεγάλων έργων που αφορούν και
την περιοχή μας εξέφρασαν οι αιρετοί των δήμων της Ηπείρου μέσα από το ψήφισμα που
εξέδωσε η ΠΕΔ μετά την χθεσινή της συνεδρίαση.

Ουσιαστικά, πρόκειται για... ευχές των αυτοδιοικητικών να ολοκληρωθεί η Ιόνια οδός, ο
Ε-65, το λιμάνι Ηγουμενίτσας και το αεροδρόμιο Ιωαννίνων που έχασε τα 2/3 του νέου
σταθμού. Ήταν τα τέσσερα θέματα που απασχόλησαν την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και
για τα οποία τα μέλη της συμφώνησαν ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους μια λύση από το
κράτος όχι μόνο να ξεκινήσουν, αλλά και να ολοκληρωθούν τα έργα. Το πώς επαφίεται στην
κυβέρνηση η οποία θα λάβει το ψήφισμα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης, ενημέρωσε το Σώμα για
τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω από τα τέσσερα αυτά μεγάλα έργα, μεταφέροντας τα όσα
δήλωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών, Σταύρος
Καλογιάννης.
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Ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Φίλιππας Φίλιος, όμως μίλησε πιο εκτενώς για τα θέματα αυτά.

Σε ότι αφορά το αεροδρόμιο σημείωσε ότι με επιστολή που έλαβε χθες από το αρμόδιο
Υπουργείο υπάρχει και επίσημα η ενημέρωση για το μέλλον του.

Αυτό δεν είναι άλλο από τα όσα ανακοίνωσε ο κ. Καλογιάννης, δηλαδή την περικοπή κατά
τα δύο τρίτα των έργων που αφορούν κυρίως στον σταθμό.

Ο ίδιος τόνισε πως συμφωνεί με την πρόταση που υπάρχει μιας και δεν φαίνεται στον
ορίζονται κάποια άλλη ρεαλιστική λύση.

Για τα υπόλοιπα έργα σημείωσε ότι μόνο μια μαζική κίνηση όλων των αιρετών της Ηπείρου
μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Ο δήμαρχος Ιωαννίνων πρότεινε με πρωτοβουλία της ΠΕΔ να
ζητηθεί συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά και τους αρχηγούς των κομμάτων προκείμενου
να αποσπάσουν δεσμεύσεις.

«Πρέπει να κάνουμε μια συνάντηση ουσίας, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν», είπε ο κ.
Φίλιος.

Από την πλευρά του ο Νίκος Γκόντας αναφέρθηκε κυρίως στο έργο του αεροδρομίου
θυμίζοντας την πρόταση του, να κατασκευαστεί ένα νέο στην Φιλιππιάδα, προσθέτοντας
ωστόσο ότι η πρόταση που έγινε από πλευράς Υπουργείου είναι και η μόνη βιώσιμη για να
ολοκληρωθεί επιτέλους το έργο στον αερολιμένα.

Τέλος, ο Δημήτρης Ρογκότης κατέθεσε αίτημα αλλαγής της χάραξης της Ιόνιας εκτός
σύμβασης παραχώρησης, στα όρια του Δήμου Ζίτσας από την Κόντσικα μέχρι τον
Πρωτόπαπα, κάτι που βρήκε σύμφωνους και τους υπόλοιπους δημάρχους.
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Συνέδριο ΚΕΔΕ

Στα προ ημερησίας θέματα ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ενημέρωσε το Δ.Σ. για την απόφαση της
ΚΕΔΕ να πραγματοποιήσει το συνέδριό της στις 30 και 31 Μαΐου στα Γιάννινα.

Ο Φίλιππας Φίλιος από την πλευρά του μετέφερε ένα πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με
τα ξενοδοχεία της πόλης τα οποία ζητούν πολύ υψηλές τιμές, ενώ πρότεινε να
δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕΔ και του δήμου
προκειμένου να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η υποδοχή των συνέδρων.
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