Ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκληρώνει τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2018 11:41 -

Θ. Μπέγκας: "Απαραίτητα εργαλεία για μια ισόρροπη ανάπτυξη"

Μια εκκρεμότητα ετών δρομολογείται κατά προτεραιότητα για το Δήμο Ιωαννιτών μετά την
τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε η ολοκλήρωση των
μελετών για τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των πρώην Δήμων Περάματος, Ανατολής και
Παμβώτιδας, απόφαση η οποία αποτελεί συνέχεια της έγκρισης για το αντίστοιχο ΓΠΣ του
Καποδιστριακού Δήμου Ιωαννιτών που είχε ληφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση.

"Για εμάς η επικαιροποίηση των μελετών είναι πολύ σημαντική καθώς τα εργαλεία
πολεοδομικού σχεδιασμού είναι απαραίτητα για μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο Δήμο", είπε
αρχικά ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας.

Στη συνέχεια θύμισε ότι στα όρια του σημερινού δήμου πριν από 13 περίπου χρόνια
ξεκίνησε η διαδικασία σύνταξης μελετών των ΓΠΣ για τους τότε καποδιστριακούς Δήμους.
Μελέτες όμως, που αν κι έχει υποβληθεί και το τελευταίο τους στάδιο, από το 2009 μέχρι
και σήμερα βρίσκονται στον αρμόδιο Φορέα προς έγκριση, χωρίς να έχουν θεσμοθετηθεί, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή μας.
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"Η έλλειψη έγκαιρου εγκεκριμένου υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού τα τελευταία είκοσι
χρόνια (Ρυθμιστικό και Προεδρικό Διάταγμα Λίμνης), η συνεχής εναλλαγή του θεσμικού
πλαισίου και η κατάργηση τελικά ως επίπεδο χωρικού σχεδιασμού του Ρυθμιστικού Σχεδίου
Ιωαννίνων ήταν οι αιτίες μη ολοκλήρωσης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μέχρι σήμερα", τόνισε από τη
μεριά του ο αντιδήμαρχος Γιώργος Βίνης και συνέχισε: Ο Δήμος Ιωαννιτών προκειμένου να
τεκμηριώσει επιστημονικά τη δυνατότητα προώθησης της διαδικασίας ολοκλήρωσης και
θεσμοθέτησης των μελετών για τα ΓΠΣ, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητα τους
και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης χωρίς καθυστερήσεις ξεκίνησε από τις αρχές του 2016 τη
σχετική διαδικασία, ενημερώνοντας παράλληλα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
-Δυτ. Μακεδονίας και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο χθες ενέκρινε την τροποποιητική και συμπληρωματική σύμβαση με
τη Σύμπραξη Γραφείων Μελετών προκειμένου να εκπονηθεί η απαιτούμενη μελέτη ΣΠΕ με
το αντίστοιχο τεύχος ΣΜΠΕ και να προσαρμοστεί η μελέτη του ΓΠΣ με βάση το νέο
νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα για να είναι
δυνατή η άρτια ολοκλήρωση και θεσμοθέτησή της αλλά και η προώθηση και ολοκλήρωση
επιχειρησιακών

προγραμμάτων και έργων.

"Εγκρίνουμε σήμερα την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για να
συνεχίσουμε στην εκπόνηση και των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων διότι για εμάς
αποτελούν βασικό εργαλείο πολεοδομικής ανάπτυξης του τόπου και συμβάλουν στην
ανάδειξη και τη των οικιστικών περιοχών, στην ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη καθώς και
στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού αλλά και πολιτιστικού - ιστορικού περιβάλλοντος
του Δήμου μας", υπογράμμισε ο Δήμαρχος ο οποίος κατέληξε χαρακτηρίζοντας "δυστύχημα
για την περιοχή την καθυστέρηση της θεσμοθέτησης του Προεδρικού Διατάγματος της
Παμβώτιδας", αλλά "θετική εξέλιξη" το γεγονός πως προχωρά πλέον η εφαρμογή του
εθνικού κτηματολογίου, εκπροσώπους των αναδόχων Κοινοπραξιών του οποίου συνάντησε
τις προηγούμενες μέρες στο Δημαρχείο.
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