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Τους νικητές του διαγωνισμού της εκπομπής Teen City Vibe για την πιο νεανική πόλη της
Ελλάδας, Αλεξάνδρα Νίκα, Κωνσταντίνο Τάσο και Αποστόλη Ντότη υποδέχτηκε στο
Δημαρχείο προκειμένου να τους συγχαρεί ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, ενώ
τους απένειμε και το μετάλλιο της πόλης.

Οι τρεις νέοι κατάφεραν με τις φρέσκιες ιδέες του να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό και να
αναδείξουν τα Γιάννινα νικήτρια ανάμεσα σε δέκα συνολικά πόλεις οι οποίες συμμετείχαν
σε αυτόν τον πρωτότυπο διαγωνισμό που συνοδεύεται και με ένα πρωτότυπο έπαθλο.

Αυτό δεν είναι άλλο από ένα σύγχρονο και ασφαλές ποδηλατικό πάρκο τύπου Pumptruck,
το οποίο μάλιστα θα είναι το πρώτο στην Ελλάδα.

Ο κ. Μπέγκας συνεχάρη τα παιδιά για τη διάκρισή τους, τα ευχαρίστησε όμως παράλληλα
διότι έφεραν ένα τόσο σημαντικό «δώρο» στην πόλη.

«Μέσα από τη δική σας πρωτοβουλία τα Γιάννινα θα έχουν σύντομα το πρώτο σύγχρονο και
με πλήρης προδιαγραφές ασφαλείας ποδηλατικό πάρκο στην Ελλάδα. Σε συνδυασμό με τη
δημιουργία μίας νέας πίστας skate στο αθλητικό κέντρο Καλούτσιανης η πόλη μας αποκτά
δύο μοναδικές για τα δεδομένα της χώρας αθλητικές υποδομές», είπε ο κ. Μπέγκας.
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Στη συνάντηση το παρών έδωσε και ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Νίκος Γκόλας, ο οποίος
συνεχάρη κι αυτός τα τρία παιδιά, ενώ τους ανέφερε πως ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει τις
συνομιλίες με τη μεγάλη εταιρία- χορηγό του διαγωνισμού προκειμένου να ξεκινήσουν όσο
πιο σύντομα οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατασκευή του πάρκου.

Ο Δήμος θα παραχωρήσει μια έκταση μεταξύ 300 και 500 τ.μ. και η χορηγός εταιρία θα
αναλάβει να διαμορφώσει το πάρκο το οποίο θα μείνει στην κυριότητα του Δήμου
Ιωαννιτών.

«Είμαστε ευγνώμονες σε αυτά τα παιδιά που αξίζουν συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία
που πήραν και το αποτέλεσμα που έφεραν γιατί το δώρο τους για την πόλη είναι πολύ
σημαντικό. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή έχουμε αποδείξει ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις
και κάνουμε βήματα για να ευαισθητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τη νεολαία μας.
Είμαι σίγουρος ότι τα δύο πάρκα, αυτό του ποδηλάτου και εκείνο το skate, θα συμβάλουν
στα μέγιστα στην εξωστρέφεια της πόλης», είπε ο κ. Γκόλας.
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