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Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά
από πρόσκληση που έλαβαν τα μέλη της, 22ώρες πριν.

Ένα από τα δύο θέματα που κλήθηκαν τα μέλη της επιτροπής να λάβουν θέση, ήταν η
εξέλιξη της εκπόνησης των μελετών (Αρχιτεκτονικής, Στατικών και Ηλεκτρομηχανικών) που
αφορούν τις νέες εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου.

Η παράταξη της κ. Καλογιάννης τοποθετήθηκε ως εξής:

Η ανάγκη, μετεγκατάστασης του εργοταξίου στο επιλεγμένο γήπεδο, (στο οποίο είναι
χωροθετημένο και το κεντρικό πράσινο σημείο του Δήμου) είναι επιτακτική και το θέμα
απόλυτης προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό το δημοτικό συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου
2020, ενέκρινε τη διάθεση ποσού 1.106.536,23€ για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης. Η
σημερινή εικόνα του εργοταξίου δεν τιμά κανέναν.
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Δεν είναι η στιγμή καταλογισμού ευθυνών για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται. Η
δημοτική αρχή οφείλει να προχωρήσει, αμέσως, στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων
μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων με στόχο την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης
του εργοταξίου του Δήμου. Οποιαδήποτε ολιγωρία για το θέμα αυτό, προκαλεί περαιτέρω
περιβαλλοντική επιβάρυνση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας.
Ταυτόχρονα, δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του έργου σύνδεσης της
πλατείας Μαβίλη με το Πέραμα με πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο που είναι ενταγμένο στο
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Η παράταξή μας, σήμερα, ψήφισε υπέρ της μη λύσης της σύμβασης μεταξύ Δήμου και
αναδόχου εταιρείας για τις μελέτες του έργου: «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και
δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Ιωαννιτών» και της παράτασης αυτής μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020, με τον όρο ότι σε
περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφωθεί στην απόφαση αυτή, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές μελέτες και τα τεύχη
δημοπράτησης του έργου.

Οι θέσεις της παράταξής μας, κατατέθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλη Κοσμά.
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