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Με τη βασική διεκδίκηση του Δήμου Αρταίων για την παροχή δωρεάν ρεύματος για όλους
τους κατοίκους της Άρτας από τη λειτουργία του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου στο
Πουρνάρι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διημερίδα με θέμα «Η Ανάπτυξη των Πόλεων μέσα
από τα ποτάμια τους» που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Ελληνικό
Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια, την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πώς οι πόλεις τις οποίες
διαρρέουν ποτάμια θα αναπτυχθούν προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Η διεκδίκηση δωρεάν ρεύματος για όλη την Άρτα αποτελεί ένα από τα βασικότερα αιτήματα
του Δήμου, ο οποίος ζητά την έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης (ανάλογη με αυτή
που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ για την περιοχή της Παντάνασσας), ώστε να δικαιούνται
δωρεάν ρεύμα και οι κάτοικοι των περιοχών στους οποίους λειτουργούν Υδροηλεκτρικά
μεγαλύτερα των 15 μεγαβάτ, όπως είναι στο Πουρνάρι. «Αυτό που ζητάμε είναι η απόδοση
στους ΟΤΑ του 3% από τα έσοδα κάθε υδροηλεκτρικού εργοστασίου όπως γίνεται πλέον
στην Τοπική Κοινότητα Παντάνασσα . Πλέον, θα κινηθούμε δυναμικά και διεκδικητικά προς
αυτή την κατεύθυνση. Ήδη είμαστε σε επαφή με Δήμους που διαθέτουν στα όριά τους
μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ώστε να συστήσουμε ένα δίκτυο Δήμων για την
διεκδίκηση και ικανοποίηση του αιτήματός μας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος
Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Παράλληλα, στην διημερίδα παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία για την επικείμενη
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πρόσκληση, μέσω ΕΣΠΑ, για την αξιοποίηση των παραποτάμιων εκτάσεων. Ήδη ο Δήμος
Αρταίων έχει έτοιμες μελέτες για την υποβολή και ένταξη έργων, με στόχο την υλοποίηση
του οράματος για την μετατροπή της παραποτάμιας περιοχής σε έναν χώρο με πάρκα
αναψυχής για όλους τους πολίτες, με πολιτιστικούς χώρους και τη δημιουργία καφέ και
εστιατορίων εκατέρωθεν του ποταμού, με αθλητικούς χώρους για την ανάπτυξη των σπορ
που έχουν ως βάση το ποτάμι, με τη δημιουργία αναβαθμού και πλωτών εξεδρών, με το
Μόνιμο Κλειστό Εκθεσιακό Κέντρο που σχεδιάζουμε στην περιοχή της «Διώνης», με την
αξιοποίηση των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης και τη δημιουργία νέων, με τη δημιουργία
της Πολιτιστικής Διαδρομής των Μνημείων της Άρτας και του δικτύου Ποδηλατοδρόμων, με
ακόμη 3 γεφυρώσεις στον Άραχθο (στο ύψος της Φοιτητικής Εστίας, της Γραμμενίτσας και
της Βλαχέρνας), ώστε να επιλυθεί το κυκλοφοριακό της Άρτας, συμβάλλοντας έτσι στην
πιο εύκολη επικοινωνία κέντρου και περιχώρων, αλλά και στην ασφάλεια των
μετακινήσεων, με την υπογειοποίηση τμήματος της υφιστάμενης περιφερειακής οδού, ώστε
η πόλη να «βγαίνει» απευθείας στην παραποτάμια έκταση και στους χώρους αναψυχής και
αθλητισμού, με τη δημιουργία ενός ακόμη περιφερειακού δρόμου που θα είναι δίπλα στο
ποτάμι, αλλά και με την πεζοδρόμηση της περιοχής πέριξ του Ιστορικού Γιοφυριου και προς
την πλευρά του δρόμου προς Κεραμάτες, με την εκτροπή του επαρχιακού δρόμου
Νεοχωρίου-Κεραματών (στο ύψος του πρώην εργοστασίου ΕΒΕΠ) και με τη σύνδεσή του με
κυκλικό κόμβο στον επαρχιακό δρόμο Άρτας-Κωστακιών.
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