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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ

Στα μαχαίρια βρίσκονται και επίσημα από χθες Περιφέρεια Ηπείρου και Δήμος Ιωαννιτών
σχετικά με το μέλλον της ανακατασκευής της οδού Νιάρχου. Αυτό γιατί ενώ η Περιφέρεια
Ηπείρου δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει το έργο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η
Δημοτική Αρχή εμφανίστηκε να έχει δεύτερες σκέψεις για μια παρέμβαση που έχει όμως
ψηλά στις προτεραιότητές της.

Αφορμή γι' αυτήν την αλλαγή στάσης είναι κυρίως οι διαμαρτυρίες κατοίκων που
αντιτίθενται στην μελέτη που αφορά την αναβάθμιση της εν λόγω οδού, καθώς θεωρούν ότι
θίγονται, αλλά και η βιασύνη που φαίνεται ότι επιδεικνύει η Περιφέρεια Ηπείρου στην
ολοκλήρωση του έργου τη στιγμή που δεν δείχνει τόσο ζεστή στο να βρει τους πόρους που
είχε υποσχεθεί στη Δημοτική Αρχή για να καλυφτούν άλλα έργα που έχει εντάξει η δεύτερη
στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Στο Δήμο θεωρούν πως η συμφωνία που είχε γίνει προ μηνών προκείμενου το έργο
προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ να αναβαθμιστεί σε πρώτης προτεραιότητας μέσω του ΣΒΑΑ
δεν τηρείται από τη μεριά της Περιφέρειας καθώς εκείνης της συνάντησης ακολούθησε
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δημόσια δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι θα βρεθούν πόροι για όλα τα έργα που έχει
προγραμματίσει ο Δήμος συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. ευρώ –χωρίς να υπολογίζεται
αυτό της οδού Νιάρχου-.

Με απλά λόγια στο Δήμο φοβούνται μήπως η βιασύνη της Περιφέρειας να εντάξει το έργο
της Νιάρχου «κόψει» το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού που υπάρχει για το ΣΒΑΑ
και η δέσμευση του Περιφερειάρχη για εύρεση νέων πόρων που θα καλύψουν αυτή την
απώλεια μείνει στα λόγια.

Τι έγινε στο Δημ. Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα «υιοθέτησε» την πρόταση του Δημάρχου, καλώντας την
Περιφέρεια ως φορέα υλοποίησης του έργου της Νιάρχου, να πράξει το αυτονόητο: να
παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μελέτη του έργου που εκπόνησε με ευθύνη της και
υλοποιείται στα όρια του Δήμου, όπως ο πράττει και θα πράξει ο Δήμος παρουσιάζοντας
στους πολίτες και τους αιρετούς, κάθε άλλο έργο που έχει εντάξει στο Σχέδιο Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Στην τοποθέτηση του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο
Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, επανέλαβε για πολλοστή φορά την πολιτική θέση
του Δήμου Ιωαννιτών πως " και τα δύο έργα (άξονας δακτυλίου και Νιάρχου) είναι πολύ
σημαντικά για το Δήμο και θα πρέπει να υλοποιηθούν οπωσδήποτε με τον καλύτερο τρόπο".

Όπως υπενθύμισε κ. Μπέγκας, η Περιφέρεια Ηπείρου είναι αυτή που διαχειρίζεται το
χρηματοδοτικό κεφάλαιο του ΠΕΠ Ηπείρου στο οποίο υπάρχει άξονας γα υλοποίηση
υποδομών. "Γνωρίζαμε ότι η περιφέρεια μελετούσε το έργο της Νιάρχου και θεωρούσαμε
πως είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ εμείς ως Δήμος μελετούσαμε τον άξονα
Γεννηματά- Πανηπειρωτικό. Όταν διαπιστώσαμε ότι δεν είχε διασφαλισμένη
χρηματοδότηση εντάξαμε στο ΣΒΑΑ τη Νιάρχου. Είμαστε συναινετικοί. Μας ενδιαφέρει να
υλοποιήσουμε όσο περισσότερα έργα μπορούμε για το καλό της περιοχή μας».

Όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δήμο, δήλωσαν άγνοια της σχετικής μελέτης,
ζητώντας από την Δημοτική Αρχή ενημέρωση για την πορεία όλου του εγχειρήματος.
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«Αισθανόμαστε, σαν παράταξη και σαν πολίτες αυτής της πόλης πολύ άσχημα, που κατόπιν
εορτής έρχεται προς συζήτηση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η κατασκευή της
Λεωφόρου Νιάρχου, η οποία είναι πράγματι ένα τεράστιας αξίας και σημασίας έργο, όχι
μόνο για όλη την πόλη, αλλά και για ένα μεγάλο τμήμα της ΒΔ Ελλάδας ,αφού αυτός ο
δρόμος οδηγεί εκτός όλων των άλλων στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο. Όσα ακούγονται σ αυτή την αίθουσα από την Δημοτική Αρχή είναι λόγια αέρος,
αφού στα χέρια μας δεν έχουμε καμιά μελέτη, κάτι που είχε δεσμευτεί να φέρει η Δημοτική
Αρχή από τον περασμένο Γενάρη» τόνισε μεταξύ άλλων ο Επικεφαλής της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ κ. Ν. Γκόντας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας

Όπως ήταν αναμενόμενο και μετά τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η
Περιφέρεια Ηπείρου τοποθετήθηκε επί του θέματος κατηγορώντας, χωρίς να την
κατονομάζει, τη Δημοτική Αρχή για αδικαιολόγητη αλλαγή στάσης.

«Σε μεγάλα ζητήματα του τόπου και ειδικά για όσα είναι απόρροια πολυετούς προεργασίας
και κοστίζουν σημαντικά χρήματα στον Έλληνα φορολογούμενο, η Διοίκηση πρέπει να έχει
συνέχεια και δεν προσφέρουν στην ανάπτυξη, στη βελτίωση της καθημερινότητας και της
ποιότητας ζωής των κατοίκων, οι εναλλαγές θέσεων από τις Αρχές, ανάλογα των πιέσεων
που ασκούν ολιγομελείς ομάδες, των οποίων οι επιθυμίες είναι μεν σεβαστές, δεν
συμβαδίζουν ωστόσο με το συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου», αναφέρει η
ανακοίνωσή της.

Στη συνέχεια παραθέτει το ιστορικό της υπόθεσης θέλοντας να δείξει ότι δεν έγινε τίποτα
εν κρυπτώ αποποιούμενη ευθύνες που της επιρρίπτονται για απουσία ενημέρωσης.

Κλείνοντας, η Περιφέρεια τονίζει πως η ανακατασκευή - βελτίωση της οδού Νιάρχου είναι
ένα έργο πρώτης προτεραιότητας για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων που εξυπηρετεί χιλιάδες
πολίτες οι οποίοι κινούνται καθημερινά προς Νοσοκομείο- Πανεπιστήμιο- ΤΕΙ Ηπείρου και
έρχεται να καλύψει όχι μόνο τις σημερινές κυκλοφοριακές ανάγκες, αλλά και τις
μελλοντικές παρέχοντας τη μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια σε οδηγούς, πεζούς, άτομα με
αναπηρία, διασφαλίζοντας στο μέγιστο βαθμό τη λειτουργικότητα των καταστημάτων και
την πρόσβαση στις ιδιοκτησίες, δομημένες και μη.
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«Η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υλοποιήσει το έργο, το οποίο θα χαίρονται και όσοι σήμερα
το πολεμούν», καταλήγει.

Και η απάντηση του Δήμου

Αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
η Περιφέρεια Ηπείρου, η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων σχολιάζει τα εξής:

Καταρχήν είναι πολιτικά και ηθικά απαράδεκτο ένας οργανισμός της αυτοδιοίκησης να
«εισβάλει» στις συλλογικές διαδικασίες ενός άλλου οργάνου της αυτοδιοίκησης, κρίνοντας
και επικρίνοντας το διάλογο που αναπτύσσεται από εκλεγμένα μέλη δημοτικού συμβουλίου
και μάλιστα αποδίδοντας σε αυτά ακόμα και ... χαρακτηρισμούς...

Επί της ουσίας το έργο της οδού Νιάρχου, ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του
ΠΕΠ που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Δήμος Ιωαννιτών, δεν κινδυνεύει να τορπιλιστεί από
τίποτε άλλο, παρά μόνο από την αδιαλλαξία του φορέα υλοποίησης του.

Τέλος σε ότι αφορά την παρουσία των συμπολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή δεν
υποκινήθηκε από τη Δημοτική Αρχή αλλά πυροδοτήθηκε – όπως οι ίδιοι υποστήριξαν – από
αυτούς που σήμερα ποιούν την νησαν, που τους κάλεσαν να καταθέσουνε γραπτά τις
προτάσεις τους λέγοντας ότι θα τις λάβουνε υπόψη τους και στη συνέχεια αρνήθηκαν
ακόμα και να τις παραλάβουν.
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