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Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Η δημοτική αρχή των Ιωαννίνων σχεδιάζει μαζί με τους πολίτες το λεγόμενο παραλίμνιο
αστικό μέτωπο, αλλιώς τη Λίμνη του μέλλοντος, με γνώμονα την περαιτέρω τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ίδια
ώρα όμως, περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Ιωαννιτών όπως είναι τα Κάτω Μάρμαρα,
παραμένουν υποβαθμισμένες λόγω έλλειψης βασικών υποδομών που όφειλαν να γίνουν εδώ
και δυόμιση δεκαετίες.

Την εν λόγω αντίφαση κατέδειξε η τελευταία συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου όπου
εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν τα δύο θέματα από δημοτικούς συμβούλους και
κατοίκους των Κάτω Μαρμάρων, σε ό,τι δε αφορά τη Λίμνη εξ αφορμής της διαδικασίας του
συμμετοχικού σχεδιασμού που εγκαινίασε στις αρχές της εβδομάδας η δημοτική αρχή, με
την εκδήλωση στα παλιά Σφαγεία, για τη μελέτη αναβάθμισης του παραλίμνιου αστικού
μετώπου.

Τα Κάτω Μάρμαρα θεωρούν σήμερα δυστύχημα όπως είπε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου της περιοχής την ένταξή τους στον Καποδιστριακό Δήμο Ιωαννιτών τη δεκαετία
του '90 καθώς η πολεοδομική μελέτη που εκπόνησε η πρώην Κοινότητα και ολοκληρώθηκε
το 1997, δεν έγινε ποτέ πράξη εφαρμογής για 20 ολόκληρα χρόνια, με αποτέλεσμα οι
υποδομές των δικτύων κοινής ωφελείας, των δρόμων κτλ. να παραμένουν οι ίδιες όπως
τότε που ο συνοικισμός των Κάτω Μαρμάρων είχε 25 κατοίκους. Οι κάτοικοι ζητούν
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τουλάχιστον έναν κόμβο για να μη συμβαίνουν ατυχήματα και ο πολεοδόμος που εκπόνησε
την μελέτη, Βαγγέλης Γράβος πρόσθεσε πως ελλείψει πράξης εφαρμογής γιγαντώθηκαν οι
αυθαιρεσίες στην περιοχή που τώρα δεν επιτρέπουν να επικρατήσει η νομιμότητα.

Απαντώντας στους κατοίκους που ήλθαν μάλλον αγριεμένοι στο δημοτικό συμβούλιο, ο
Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας υποστήριξε πως για το πρόβλημα των Κάτω Μαρμάρων δε
μπορεί να ευθύνεται η παρούσα δημοτική αρχή, ενώ ανέλαβε να απαντήσει για τα
ειδικότερα θέματα, ο αντιδήμαρχος υποδομών Γιάννης Λιόντος που τόνισε πως χωρίς
εφαρμοσμένη πολεοδομική μελέτη ούτε κόμβος μπορεί να γίνει ούτε όλα τα έργα που
ζητούν οι κάτοικοι.

Σε αυτή τη φάση μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Λιόντος, έχουν αποφασιστεί μια σειρά
από μέτρα για την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και την αποτροπή
δυστυχημάτων, όχι όμως, έργα όπως η κατασκευή κόμβου.

Στον αντίποδα με τα Κάτω Μάρμαρα, βρίσκεται η περιοχή της παραλιμνίου και η συζήτηση
ξεκίνησε από την ερώτηση του Άρη Μπαρτζώκα, αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα της
διαβούλευσης για τη διαμόρφωση τελικής πρότασης για το παραλίμνιο αστικό μέτωπο.
Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Θανάσης Μανταλόβας ομάδες εργασίας ήδη δουλεύουν για την
επεξεργασία της τελικής μελέτης. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΔΡΑΣΥ Σωτήρης
Μαλάμος ζήτησε την θεσμοθέτηση του ΠΔ της Λίμνης πριν από κάθε παρέμβαση.
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