«ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ»
ΚΤΡΙΕ ΝΙΚΑ ΠΑΡΣΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΕ ΔΙΑΛΟΓΟΤ
Τπάρχει θ πραγματικι πολιτικι βοφλθςθ από τθν πλευρά τθσ Περιφερειακισ
Αυτοδιοίκθςθσ να καταςκευάςει το νζο Διοικθτιριο ςτθ Κόρινκο που κα ςτεγάςει όλεσ τισ
Τπθρεςίεσ τθσ ςε ενιαίο κτίριο για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και τθ
ςθμαντικι μείωςθ του κόςτουσ από τα ςθμερινά καταβαλλόμενα ενοίκια;
Αν πραγματικά υπάρχει ενδιαφζρον, ο Περιφερειάρχθσ κ. Νίκασ είναι ζνασ ζμπειροσ
αυτοδιοικθτικόσ, οφείλει να γνωρίηει από διαδικαςίεσ και να λάβει αποφάςεισ με
ςυναίνεςθ και διάλογο για το καλό τθσ Κορίνκου.
Μία ςυνάντθςθ, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχθ, με το Διμαρχο, αλλά και με τουσ
επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων ςιμερα, κακϊσ και τουσ τότε επικεφαλισ των
δθμοτικϊν παρατάξεων και άξιουσ ςυμπολίτεσ μασ κ.κ. Κϊςτα Γιϊτθ, Χαράλαμπο Καςίμθ
και Παναγιϊτθ Λοφμπα οι οποίοι πρωτοςτάτθςαν με τθν τότε Δθμοτικι Αρχι ςτθ λιψθ τθσ
ομόφωνθσ απόφαςθσ 161/25-4-2007 για χωροκζτθςθ του νζου Διοικθτθρίου ςτο χϊρο του
ςτρατοπζδου του 6ου υντάγματοσ Πεηικοφ αρνοφμενοι το χϊρο τθσ Ποςειδωνία, ςίγουρα
κα ιταν ςε κετικι κατεφκυνςθ.
Εμείσ ωσ παράταξθ εμμζνουμε ςτισ απόψεισ μασ ότι θ μόνθ λφςθ είναι το ςτρατόπεδο
του 6ου υντάγματοσ. Είμαςτε αντίκετοι ςτο πρϊθν ςτρατόπεδο τθσ Ποςειδωνίασ.
Είναι δεδομζνο ότι ο χϊροσ του πρϊθν ςτρατοπζδου Σηαναβάρα Ποςειδωνίασ που
πρόςφατα κακαρίςτθκε και απομακρφνκθκαν όλα τα μπάηα με ενζργειεσ τθσ Περιφζρειασ
και μπράβο τουσ, είναι χωροκοτθμζνοσ από το Γενικό Πολεοδομικό χζδιο (ΦΕΚ
255/ΑΑΠ/5-7-2013) ωσ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΝΑΨΤΧΗ. Δεν προβλζπεται ωσ ΧΩΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΗ.
Αντίκετα ο χϊροσ του 6ου υντάγματοσ Πεηικοφ προβλζπεται ωσ ΧΩΡΟ ΔΙΟΙΚΗΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ.
Άρα είναι ο μόνοσ χϊροσ που μπορεί να γίνει το Διοικθτιριο.
ιμερα ιδθ εκπονείται θ πολεοδομικι μελζτθ εκ μζρουσ του Διμου μασ, με τθν πράξθ
εφαρμογισ τθσ οποίασ κα περιζλκει ςτο Διμο θ μιςι ζκταςθ 50% (150 ςτρζμματα)
ςφμφωνα με το νόμο 1337/83, όπωσ ζχει τροποποιθκεί.
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Από τθν ζκταςθ αυτι ο Διμοσ Κορινκίων μπορεί και πρζπει να παραχωριςει με
χρθςιδάνειο ζκταςθ 10 ςτρεμμάτων για τθν καταςκευι του κτιρίου του Διοικθτθρίου.
Και όχι μόνο του Διοικθτθρίου, αλλά και τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ και τθσ
Πυροςβεςτικισ Τπθρεςίασ.
► Αυτι είναι θ ςωςτι απόφαςθ για το Διοικθτιριο για το καλό όλων (Περιφζρειασ,
Διμου, δθμοτϊν, κυκλοφοριακοφ, εξυπθρζτθςθσ όλων των κατοίκων τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Κορινκίασ).
► Δε γίνεται ο χϊροσ του ςτρατοπζδου να χρθςιμοποιείται για άλλεσ δράςεισ
(μετανάςτεσ) και να μθ δίνεται θ χριςθ για ανάγκεσ των Κορινκίων, εκτόσ και αν
υπάρχουν άλλεσ ςκζψεισ των Κυβερνθτικϊν παραγόντων που δεν τισ γνωρίηουμε εμείσ οι
Κορίνκιοι.
► Όςο ςυηθτάμε άλλεσ λφςεισ χάνουμε χρόνο με αποτζλεςμα να μθ γίνεται τίποτα.
► Ο χϊροσ τθσ Ποςειδωνίασ μπορεί και πρζπει να αξιοποιθκεί από τθν Περιφερειακι
Αυτοδιοίκθςθ για πολιτιςτικζσ δράςεισ και για αναψυχι, όπωσ ακριβϊσ προβλζπει το
ΓΠ.
Πεδίον δόξθσ λαμπρόν για τον κ. Νίκα να κινθκεί για το ςυμφζρον ΟΛΩΝ.
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