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Προτίμησε να μην πάρει θέση απορρίπτοντας όλες τις εναλλακτικές

Κατώτερο των περιστάσεων αποδείχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Ηγουμενίτσας
με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε το βράδυ της Τετάρτης σχετικά με τις εναλλακτικές
τοποθεσίες όπου θα μπορούσαν να χωροθετηθούν οι μονάδες ασφαλτικών που
προορίζονται για τη Σαγιάδα, αφού κατέληξε σε ένα ομόφωνο όχι, απορρίπτοντας και τις
οκτώ εναλλακτικές θέσεις που πρότεινε η μελέτη με επικρατέστερη αυτή της Γωνιάς.

Γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του Περιφερειάρχη Ηπείρου όσο
και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην εξεύρεση
εναλλακτικής λύσης στο θέμα παίρνοντας αρκετές πρωτοβουλίες και δείχνοντας μάλιστα
την προτίμησή τους στη θέση Γωνιά αντί της Σαγιάδας, όπου δραστηριοποιούνται
ιχθυοκαλλιεργητές.

Θυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Γιώργος Κάτσινος, μαζί με τον
Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας, Θωμά Πιτούλη αλλά και τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο
Καχριμάνη είχαν παραστεί σε σύσκεψη που είχε συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηλίας Θεοδωρίδης όπου αποφασίστηκε να ληφθούν από κοινού
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πρωτοβουλίες ώστε να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης τέτοιας μονάδας στη
Σαγιάδα, με τον κ. Κάτσινο τότε να συμφωνεί πως δεν είναι δυνατόν ιχθυοκαλλιέργειες και
ασφαλτικά να συνυπάρχουν.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας όμως που πάρθηκε λίγους μήνες μετά
απ' αυτή τη συνάντηση περιπλέκει την κατάσταση, δεν συμβάλλει στην εξεύρεση
ουσιαστικής και μόνιμης λύσης και κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκατάστασης και
λειτουργίας της Μονάδας Ασφαλτικών στη Σαγιάδα, αφού αποτελεί μια στείρα άρνηση,
χωρίς πρόταση για του που τελικά μπορούν να χωροθετηθούν.

Αλ. Καχριμάνης: «Λανθασμένη απόφαση»

Άλλωστε την πλήρη απογοήτευσή του με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηγουμενίτσας εξέφρασε ο Περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο οποίος με δηλώσεις
του κάλεσε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, μιας και η απόφαση ήταν ομόφωνη, να
ξαναδούν πιο προσεκτικά το θέμα.

«Ήταν μια λάθος απόφαση και εμείς ως Περιφέρεια, αλλά και η Αποκεντρωμένη δεν
συμφωνούμε, γιατί είχαμε αναλάβει πρωτοβουλίες για να δοθεί λύση στο θέμα. Πιστεύω ότι
η επιλογή της θέση Γωνιά θα ήταν η καταλληλότερη. Απευθύνω έκκληση σε όλους τους
δημοτικούς συμβούλους να ξαναδούν το θέμα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καχριμάνης,
επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του, ότι η μονάδα ασφαλτικών δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να χωροθετηθεί στη Σαγιάδα γιατί αποτελέσει καίριο πλήγμα στην εξωστρεφή
δραστηριότητα των ιχθυοκαλλιεργητών της περιοχής.
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