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Αγαπητά μας μέλη
Ξεκίνησε η ηλεκτρονική επικοινωνία του
Συνεταιρισμού μας και παρουσιάζουμε
με ικανοποίηση το πρώτο τεύχος του
newsletter.
Η ιδέα της ηλεκτρονικής έκδοσης
ξεκίνησε από την Διοίκηση συνετέλεσε
όμως αποφασιστικά και η επιθυμία
πολλών μελών για ενίσχυση της
επικοινωνίας.
Το newsletter είναι ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και μαζί με την ιστοσελίδα
του Συνεταιρισμού, υπόσχονται ένα δικτυακό χώρο με άμεση και αξιόπιστη
πληροφόρηση, που θα καλύπτει τα ενδιαφέροντα όλων.
Το 2015 αποτέλεσε για τον Συνεταιρισμό μια χρονιά με
πολλές και αξιόλογες δράσεις. Η Διοίκηση συμμετείχε
ενεργά σε τοπικές και ευρύτερες δομές και θεσμικούς
φορείς και με συνεχείς και ουσιαστικές επαφές κατάφερε
να επιλύσει και να προωθήσει θέματα που απασχολούν
και προβληματίζουν τα μέλη μας.
Στην Μαυρολίμνη οι θετικές εξελίξεις ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία ενώ στο Ντράφι το ενδιαφέρον μας
επικεντρώθηκε στα προβλήματα της περιοχής, όπου ο
Συνεταιρισμός σε συνεργασία και με την Δημοτική Αρχή
δρομολόγησε δράσεις για την εξυπηρέτηση καθημερινών
τοπικών αναγκών των κατοίκων.
Στόχος μας είναι να εμπλουτίσουμε το πληροφοριακό υλικό με βάση τις προτεραιότητες
και τις ανάγκες των συνεταίρων, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις αρχές και τους σκοπούς
του Συνεταιρισμού.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος

Νέα Ντράφι

Νέα Μαυρολίμνης
Μετά από 50 χρόνια αναμονής και ταλαιπωρίας
η αξιοποίηση της Μαυρολίμνης αποτελεί πλέον
μια πραγματικότητα.
Νομοθετικά, έχουν αρθεί και έχουν εκλείψει
όλα σχεδόν τα κωλύματα που εμπόδιζαν την
πολεοδόμηση της έκτασης.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που
ταλαιπωρούν
καθημερινά
τους
Ντραφιώτες,
βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της Διοίκησης σε
συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.
Σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει το θέμα της
ασφάλειας των κατοίκων όπου αμέσως μετά τις
γιορτές η Διοίκηση θα κάνει τις απαραίτητες
ενέργειες για την ενεργοποίηση των συναρμόδιων
αρχών (Αστυνομία, Δήμος, Τοπικό Συμβούλιο
Πικερμίου, Σ.Τ.Ο., Συμβούλιο Παραβατικότητας
κλπ) προκειμένου να ληφθούν μέτρα για το σοβαρό
αυτό πρόβλημα που γίνεται συνεχώς εντονότερο.
Στα πλαίσια των ενεργειών για την αντιμετώπιση
του προβλήματος θα διερευνηθούν και εναλλακτικοί
τρόποι για την πάταξη των φαινομένων
παραβατικότητας, όπως η ευαισθητοποίηση των
κατοίκων σε στενότερη συνεργασία με τις
αστυνομικές κυρίως αρχές, η πιθανή ευρύτερη
συνεργασία όμορων Δήμων, η βελτίωση του
Δημοτικού φωτισμού, ο έλεγχος διερχομένων ή
σταθμευμένων οχημάτων κλπ.
Σχετικά με την περιποίηση και συντήρηση του
πολεοδομικού κέντρου και κυρίως των αθλητικών
εγκαταστάσεων, θα ξεκινήσουν άμεσα οι τεχνικές
εργασίες για την αποκατάσταση των φθορών στο
γήπεδο μπάσκετ και την εν γένει βελτίωση του
ευρύτερου χώρου.
Όσον αφορά στην αποτελεσματικότερη καθαριότητα
της περιοχής θα αρχίσει πιλοτικά συνεργασία Δήμου
και Συνεταιρισμού από τα μέσα Απριλίου. Στην
δράση αυτή ο Συνεταιρισμός θα συμμετάσχει με
δικά του έξοδα τους θερινούς μήνες στην αποκομιδή
ξερών χόρτων και προϊόντων κήπου. Τα σημεία
εναπόθεσης των ξερών, ο χρόνος περισυλλογής, η
μεταφορά τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
θα δημοσιοποιηθούν έγκαιρα για ενημέρωση και
διευκόλυνση των κατοίκων.

Εξάλλου, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
Λουτρακίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον
χωροταξικό
σχεδιασμό
της
ευρύτερης
περιφέρειας εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου,
προχωράει. Ο Δήμος τρέχει με
γρήγορους ρυθμούς το ΓΠΣ της περιοχής λόγω
και του προσωπικού ενδιαφέροντος του
Δημάρχου κ. Γκιώνη, ο οποίος υποστηρίζει
ένθερμα πρωτοβουλίες και δράσεις για την
οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Η
πρόσφατη
θετική
απόφαση
της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που εξεδόθη μέσα
στις γιορτές από τον Γενικό Γραμματέα, βάζει
οριστικό τέλος στα διαδικαστικά προβλήματα
με το Δασαρχείο Κορίνθου, οπότε προχωράμε
στα υπόλοιπα οριστικά συμβόλαια αμέσως
μετά τη ψήφιση της ευεργετικής διάταξης.
Τώρα, οι άμεσοι στόχοι της Διοίκησης είναι να
διερευνηθούν τα επόμενα βήματα και να
οργανωθούν οι απαραίτητες διαδικαστικές
ενέργειες για να δρομολογηθεί η ρυμοτόμηση
της έκτασης, ενώ παράλληλα γίνονται
ενέργειες για την υλοτομία του κτήματος και
τη συντήρηση του δασικού δικτύου.

