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ΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

Μπορεί να της πήρε περίπου ένα χρόνο αλλά τελικά η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να
ασχοληθεί με τις αθλητικές υποδομές και δη με την πιθανότητα να αποκτήσει ο Δήμος ένα
μεγάλο κλειστό γυμναστήριο.

Αφορμή στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και παρεμβάσεις από τον βουλευτή Ιωαννίνων
της Ν.Δ., Γιώργο Αμυρά αλλά και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη ο
οποίος με επιστολή του σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά την παραχώρηση να
κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με την παραχώρηση της έκτασης του Νέου
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Κλειστού στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Όσον αφορά την πιθανότητα νέου αθλητικού πυρήνα στην περιοχή ο δήμαρχος υπογράμμισε
πως η κατασκευή Κλειστού στο Βοτανικό έχει αποκλειστεί από τα αρμόδια υπουργεία λόγω
του υψηλού κόστους.

Σημείωσε ότι υπάρχει η δέσμευση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη προς τον
Περιφερειάρχη για παραχώρηση του κλειστού από το Ελληνικό.

«Πρέπει να συνεννοούμαστε πρώτα εμείς μεταξύ μας για να κάνουμε το καλύτερο. Πρέπει
να δούμε αν πράγματι υπάρχει η βούληση για παραχώρηση Κλειστού από το Ελληνικό και
όταν γνωρίζουμε τι ακριβώς θα παραχωρηθεί μπορούμε να βρούμε τον κατάλληλο χώρο.
Πρέπει να έχουμε μία ενιαία στάση για να πετύχουμε», υπογράμμισε ο δήμαρχος.

Υιοθέτησε ουσιαστικά τις προσπάθειες μεταφοράς ενός μεταχειρισμένου κλειστού στα
Γιάννενα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη θέση της Δημοτική Αρχής, αφού η κατακλείδα
του ήταν να το δούμε συνολικά οι φορείς της περιοχής για να φανεί ότι διεκδικούμε κάτι
συντονισμένα.

Χωρίς σχέδιο

Ο Θωμάς Μπέγκας έθεσε προ των ευθυνών της τη Δημοτική Αρχή τονίζοντας τα εξής:
«Έναν ολόκληρο χρόνο στο τιμόνι του Δήμου και η τώρα η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι
είναι έτοιμη να συμμετέχει σε ένα διάλογο για τις αθλητικές ανάγκες του Δήμου. Χωρίς να
ξεκαθαρίζει την θέση της για τη χωροθέτηση του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Εμείς έχουμε
ξεκάθαρη άποψη και την έχουμε καταθέσει. Ξαφνικά άρχισαν να δημοσιοποιούνται απόψεις
από διάφορους παράγοντες και η Δημοτική Αρχή ακόμη κρύβεται».

Στη συνέχεια ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή να κάνει ξεκάθαρο το σκεπτικό του αιτήματος
της επιστολής του Περιφερειάρχη σχετικά με την παραχώρηση κάποιων στρεμμάτων κοντά
το Πανηπειρωτικό, τονίζοντας ότι επί θητείας του είχαν ληφθεί όλες οι αποφάσεις για την
παραχώρηση 5,5 στρεμμάτων στην ίδια περιοχή.
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