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Ένα μήνα και κάτι πριν τη μάχη της κάλπης και ο προεκλογικός αγώνας στο Δήμο Ιωαννιτών
μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο,

στο οποίο κατά τη συνεδρίασή του, σήμερα το βράδυ, υπήρξαν έντονες αντεγκλήσεις,
μεταξύ δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, για σημαντικές και μη αφορμές.
Σε ό, τι αφορά το θέμα της ανταλλαγής οικοπέδου του Δήμου Ιωαννιτών και του κτιρίου του
Επιμελητηρίου Ιωαννίνων στην οδό Αραβαντινού, ώστε στο οικόπεδο που θα παραχωρήσει ο
Δήμος να χτιστεί το νέο Επιμελητηριακό μέγαρο, η ουσία της κόντρας ήταν στο εάν έπρεπε
το θέμα να έρθει τώρα στο δημοτικό συμβούλιο, τη στιγμή που, σύμφωνα με τον
επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» Νίκο Γκόντα οι όποιες
διαδικασίες υπαρξουν, θα είναι αρκετά χρονοβόρες. Μεταξύ άλλων, ο πρώην δήμαρχος
σημείωσε πως υπάρχει προχειρότητα και η πρόταση «
έρχεται με 5 αράδες ως εισήγηση και χωρίς προεργασία και συζήτηση. Επιχειρείται να
δεσμευθεί η επόμενη δημοτική αρχή, τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία βιασύνη. Η εκτίμηση
μόνο των αξιών θα κάνει 8-10 μήνες
». Η παράταξη πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και απείχε της συζήτησης.

Η διερεύνηση...
Ο εισηγητής, αντιδήμαρχος Οικονομικών Θανάσης Μανταλόβας, εξήγησε πως το
Επιμελητήριο με έγγραφο ζήτησε την ανταλλαγή του κτιρίου στην Αραβαντινού, με
αγροτεμάχιο που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ανατολής ίσης αντικειμενικής αξίας, ενώ σημείωσε
πως το δημοτικό συμβούλιο καλείται με την απόφασή του να ανάψει το «πράσινο» φως για
να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ Επιμελητηρίου και υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να
διερευνηθεί εάν μπορεί να γίνει η ανταλλαγή. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο δημοτικός
σύμβουλος της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας»
Γρηγόρης Γκίκας
, που ρώτησε «
πως είναι δυνατόν να διερευνηθεί κάτι, τη στιγμή που το ακίνητο είναι σε συγκεκριμένη
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δημοτική ενότητα και περιοχή;
».
Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Ενότητας Πολιτών» Θωμάς Μπέγκας (ο
δήμαρχος αποχώρησε από το δημοτικό συμβούλιο λίγο μετά την έναρξή του επικαλούμενος
ανειλημμένη υποχρέωση) σημείωσε απευθυνόμενος στην παράταξη του κ. Γκόντα πως «
είμαστε στην Ελλάδα του πάτου και χρησιμοποιούμε λογικές παρελθόντος
».

Ο Δημ. Δημητρίου
Μέσα σε όλα αυτά, πάντως, τοποθετήθηκε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Δη
μήτρης Δημητρίου
, που σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως με την ανταλλαγή θα αποκτήσει ο φορέας ένα χώρο
λειτουργικό και εκεί θα στεγαστούν οι ανάγκες του. «
Μετά από συζητήσεις 1,5 έτους βρέθηκε η έκταση. Μιλάμε για ανταλλαγή ισότιμης αξίας
ακινήτων και αυτή δεν θα συμβεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το κτίριο. Χρειαζόμαστε μια
δική σας πολιτική απόφαση για να κάνουν τη δουλειά τους οι υπηρεσίες. Δεν ήρθαμε να
ξεπουλήσουμε περιουσίες
» επεσήμανε.

Οι άνεργοι…
Ένταση, βέβαια, δεν υπήρξε μόνο για αυτό το θέμα. Εκτός ημερησίας διάταξης τέθηκε από
το Νίκο Έξαρχο, Πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων Ιωαννίνων, αλλά και τον δημοτικό
σύμβουλο του ΚΚΕ
Τάκη Τασιούλα το θέμα της ανεργίας στο δήμο
Ιωαννιτών, αλλά και των κινήσεων της δημοτικής αρχής, σε ό, τι αφορά τη συμπεριφορά
προς τους ανέργους και στις οικογένειές τους. Ο κ. Έξαρχος και ο κ. Τασιούλας
υποστήριξαν πως δεν υπήρξε από το δήμο μέριμνα για τη μείωση της ανεργίας και
ζήτησαν, μεταξύ άλλων, να απαλλαγούν οι οικογένειες των ανέργων από τα δημοτικά τέλη.
Μάλιστα, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου υπήρξαν και κάποια μέλη σωματείων που
πρόσκεινται στο ΚΚΕ, τα οποία ανάρτησαν πανό και φώναξαν κάποια συνθήματα.
Ο δήμαρχος, Φ. Φίλιος (που ήταν παρών στη συγκεκριμένη συζήτηση) σημείωσε πως ακόμη
και αν καταγγέλλουν την πολιτική του Δήμου, δεν μπορούν να κάνουν τίποτε από αυτά που
ζητούν, με το δεδομένο νομικό πλαίσιο. Υπογράμμισε δε, πως αυτή τη στιγμή εργάζονται
1900 άνθρωποι στα έργα ΕΣΠΑ του Δήμου.
Τέλος, ο κ. Γκόντας χαρακτήρισε «προεκλογική φιέστα την παρουσία» σημειώνοντας πως «
το ζητούμενο είναι να βρούμε λύσεις στα φλέγοντα θέματα των ανέργων
".
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