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Σε μια μαζική συγκέντρωση κατοίκων στην Κοσμηρά μίλησε χθες το βράδυ ο Δήμαρχος
Ιωαννίνων και εκ νέου υποψήφιος, Θωμάς Μπέγκας, ενώ νωρίτερα συνοδευόμενος από
υποψήφιους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ενότητα Πολιτών – Νέα
Γιάννενα», περιόδευσε σε Κόντσικα και Ασβεστοχώρι, της Δ.Ε. Μπιζανίου.

Συνεχίζοντας καθημερινά της επισκέψεις και την επαφή με την κοινωνία σε κάθε γωνιά του
Δήμου μας, «ανανεώνουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, συζητάμε μαζί τους με
την αλήθεια του έργου μας, δεσμευόμαστε για το αύριο του μεγάλου Δήμου Ιωαννιτών»,
όπως τόνισε ο Θωμάς Μπέγκας.

Δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής παρουσιάζοντας και επισήμως τους υποψηφίους του Τοπικού
Συμβουλίου της Κοσμηράς, όλοι νέοι άνθρωποι σε ηλικία. Όπως είπε, «είναι μεγάλη τιμή για
μένα ως Δήμαρχο να συστρατεύονται στο πλευρό μου νέοι άνθρωποι με φρέσκιες ιδέες,
όρεξη και όνειρα. Νέα παιδιά που δίνουμε μαζί για πρώτη φορά τον αγώνα για το μέλλον
των χωριών μας, του Δήμου μας».

Υποψήφιοι στο τοπικό συμβούλιο της Κοσμηράς είναι: Καραμπίνας Φίλιππος, Νούσιας
Αλέξανδρος, Μπλέτσα Μαριάνθη, Σιαφάκας Ν. Γεώργιος, Τσιαντά Βαρβάρα, Χατζής
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Νικόλαος».

Επίσης δύο νέες γυναίκες είναι για πρώτη φορά υποψήφιες Δημοτικοί Σύμβουλοι στην Δ.Ε.
Μπιζανίου, η Λώλη Βασιλική και η Τζιούρη Μαρία μαζί με

τον Δημήτρη Νάστο σε ένα ψηφοδέλτιο που «παντρεύει» την ανανέωση με την εμπειρία.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος περιοδεύοντας σε χωριά της Δ.Ε. Μπιζανίου, «για τη
σημερινή Δημοτική Αρχή οι Δημοτικές Ενότητες είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος».
Σε αυτή τη δημοτική θητεία, το πρόγραμμα έργων που ολοκληρώνεται ή εξελίσσεται
αποκλειστικά στις Δημοτικές Ενότητες είναι πάνω από 3 εκατ. ευρώ και συνεχίζεται με
νέες συμβασιοποιημένες εργολαβίες.

Ιδιαίτερα στην Κοσμηρά ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα
που έχουν υλοποιηθεί στο χωριό και αφορούν ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις,
διανοίξεις και βελτιώσεις αγροτικών δρόμων, τη μετατροπή του γηπέδου από χώμα σε
χόρτο, την εν εξελίξει κατασκευή πάργκινκ, καθώς και την προσπάθεια αναβίωσης του
Αμπελώνα Κοσμηράς σε συνεργασίας Δήμου και ντόπιων παραγωγών.

Μάλιστα για όλα αυτά εξήρε τη συμβολή του Προέδρου της Κοσμηράς, Γιώργου Οικονόμου,
ο οποίος κατέρχεται υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την «Ενότητα Πολιτών -Νέα
Γιάννενα» στη Δ.Ε. Ιωαννίνων. Επίσης με καταγωγή ή αναφορά στη Δ.Ε. Μπιζανίου αλλά
υποψήφιοι στη Δ.Ε. Ιωαννίνων, είναι ο Εσσάμ Αλαντάση, ο Πέτρος Μπούγιας και ο
Στέφανος Σίντος.
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