Συνάντηση Νίκα-Καραμανλή για
τον άξονα Καλαμάτα-ΠύλοςΜεθώνη
Την άποψή του για το δρόμο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος –
Μεθώνη που παραμένει σταθερή, υπέρ της παραλιακής χάραξης και
κατά της επιλογής της βελτίωσης – ανακατασκευής του
υφιστάμενου δρόμου, που φαίνεται να ακολουθεί και η σημερινή
κυβέρνηση, παρουσίασε χθες στον υπουργό Υποδομών Κώστα Αχ.
Καραμανλή, ο απερχόμενος δήμαρχος Καλαμάτας
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

και

νέος

Ο νέος περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι σύντομα ο
υπουργός θα επισκεφθεί την Πελοπόννησο.
Σε συνάντησή του, στη συνέχεια, με τον υφυπουργό Εθνικής
Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, ο κ. Νίκας ζήτησε την παραχώρηση
στρατοπέδων στην Τρίπολη, την Κόρινθο και το Ναύπλιο, για τη
στέγαση υπηρεσιών της Περιφέρειας, ενώ για την Καλαμάτα
συζητήθηκε η παραχώρηση οικοπέδου από το δήμο για την ανέγερση
κτηρίου Στρατιωτικού Μουσείου, με την οικονομική συμβολή της
Περιφέρειας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Δήμο
Καλαμάτας, ο κ. Νίκας μετέβη χθες στην Αθήνα και
είχε τις εξής συναντήσεις:
1) Με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή,
με τον οποίο συζήτησαν μεγάλα ζητήματα υποδομών που απασχολούν
το Δήμο Καλαμάτας, τη Μεσσηνία και την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, όπως είναι το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο,
το τρένο, οι δρόμοι Καλαμάτας – Ριζομύλου, Ριζομύλου – Πύλου –
Μεθώνης και Ριζομύλου – Κορώνης. Επίσης, ο Π. Νίκας ενημέρωσε
τον Κ. Καραμανλή για το φυσικό αέριο. Σύντομα ο υπουργός θα
επισκεφθεί την Πελοπόννησο.
Σημειώνεται ότι η άποψη του Παναγιώτη Ε. Νίκα για το δρόμο

Καλαμάτας – Ριζομύλου – Πύλου – Μεθώνης παραμένει σταθερή.
2) Με τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή και το
γενικό γραμματέα του υπουργείου Αντώνιο Οικονόμου, με τους
οποίους συζήτησε την παραχώρηση στρατοπέδων στην Τρίπολη, την
Κόρινθο και το Ναύπλιο, άμεσα, για τη στέγαση υπηρεσιών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Την επόμενη εβδομάδα, ο Π. Νίκας θα
υποβάλει έγγραφο στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, με τις ανάγκες
της Περιφέρειας σε τετραγωνικά μέτρα κτηριακών εγκαταστάσεων
ανά πρωτεύουσα, ώστε να υπογραφεί χρησιδάνειο.
Αναφορικά με την Καλαμάτα, συζητήθηκε η παραχώρηση οικοπέδου
από το δήμο για την ανέγερση κτηρίου Στρατιωτικού Μουσείου, με
την οικονομική συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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