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   Την  Πέμπτη, 09-05-2019, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μεθάνων από τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη με εκπροσώπους των φορέων και 
συλλόγων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση σχετικά 
με τις επικείμενες επενδύσεις που δρομολογούνται στον τόπο μας.

    Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι μελλοντικοί  επενδυτές  : Pavel Minarik, Πρόεδρος 
Ourelux, Vladimin Krasnobaer, επενδυτής Ourelux, Dini  Reinbergeh, Πρόεδρο Active Travel, 
συνεργάτη Frankenland (Υποστήριξη για πελάτες Υγείας από Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη), 
ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων, 
Συνταγματάρχης κ. Ιωακειμίδης Φώτιος  και ο Γενικός Γραμματέας  ΣΔΙΠΕ, κ. Δανάς Μάρκος
.



   Ο Δήμαρχος έκανε εκτενή ενημέρωση για τη μεγάλη προσπάθεια και τα βήματα που έχουν 
γίνει και γίνονται από τη Δημοτική Αρχή σχετικά με την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, 
του ΚΛΑΠ Αναπήρων και της Μαρίνας Μεθάνων καθώς επίσης και το γενικό πλάνο για την 
αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας (ηφαίστειο, μονοπάτια, δημιουργία 
γεωλογικού ψηφιακού κέντρου ηφαιστειολογίας, υδροβιότοπος λιμνοθάλασσας Ψήφτας, 
αρχαιότητες Τροιζήνας και Διαβολογέφυρο), καθώς και τη βελτίωση των υφιστάμενων 
υποδομών για να δεχτούν το μεγάλο αυτό project.

   Από τους μελλοντικούς επενδυτές έγινε εκτενής ενημέρωση και παρουσίαση για το Master
Plus όλης της περιοχής. Ο Διευθυντής του ΥΠΑΠΕΔ και εκπρόσωπος  του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας ενημέρωσε για τη συνολική προσπάθεια που έχει γίνει από το Υπουργείο για την 
αξιοποίηση όλων των ακινήτων που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις, τις δυσκολίες που 
έχουν αντιμετωπίσει και την καλή συνεργασία που έχουν με τη Δημοτική Αρχή Τροιζηνίας - 
Μεθάνων για την αξιοποίηση του ΚΛΑΠ Αναπήρων Πολέμου και τόνισε ότι μόλις υπογραφεί η
Υπουργική Απόφαση για τη διάθεση του φυσικού πόρου, άμεσα θα επαναληφθεί ο 
Διαγωνισμός και συγκεκριμένα στις 12 Ιουνίου 2019.

    Ο Γενικός Γραμματέας  ΣΔΙΠΕ, κ. Δανάς Μάρκος, αναφέρθηκε στη μεγάλη επιτυχία, 
ύστερα από την άψογη συνεργασία του Δήμου μας, του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΔΙΠΕ,
που επιτεύχθηκε με την αναγνώριση των ιαματικών πηγών Μεθάνων (ΦΕΚ 1333/Β/18-04-
2019) . Επίσης αναφέρθηκε και στο στάδιο που βρίσκεται η εφαρμοστική Υπουργική 
Απόφαση για τη διάθεση του φυσικού ιαματικού πόρου, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για 
τη διαγωνιστική διαδικασία.

   Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση με την παρουσία τους : τους Αντιδημάρχους, τον 
Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Μ., τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων, τους 
τοπικούς Αγίους Πατέρες, το Α.Σ. Μεθάνων, το Λ.Σ. Μεθάνων, τον Επαγγελματικό και 
Εμπορικό Σύλλογο Μεθάνων, το Δημοτικό Σχολείο Μεθάνων, τους  Συλλόγους  Γονέων και 
Κηδεμόνων Μεθάνων, το Ν.Ο.’’ ΝΗΡΙΗΣ’’ Μεθάνων, το Κίνημα Ανάπτυξης Μεθάνων, τον 
Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μεθάνων, το Σύλλογο  ’’ΑΡΣΙΝΟΗ’’  Μεγαλοχωρίου 
Μεθάνων, το Σύλλογο Κουνουπίτσας Μεθάνων, το Σύλλογο Αγίων Θεοδώρων Μεθάνων, το 
Σύλλογο Αγίου Νικολάου Μεθάνων, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Μεθάνων και όλους τους 
Δημότες που συμμετείχαν.
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