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Είναι γνωστό πως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νησιών γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, την μετατροπή 
της υποχρέωσης παραχώρησης τμήματος  70 στρεμμάτων  του ακινήτου του  πρώην 
Club Mediteranne προς το Δήμο  σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού 
κατόπιν  αίτησης της σημερινής ιδιοκτήτριας εταιρείας  «Corfu Gardens AK.TE. XE. 
Sani-IKOS Resorts». Η εταιρεία αυτή,  ως γνωστό, κάνοντας χρήση του νόμου, 
προτίθεται να οικοδομήσει στο εν λόγω ακίνητο, εμβαδού 245 στρεμμάτων,  
ξενοδοχειακή μονάδα 38.500 τ.μ. Κάνει δηλ. την μέγιστη δυνατή υπέρβαση ( από 
4.000 τ.μ. οικοδόμηση που δικαιούται ). Γι’ αυτό εξάλλου και υποχρεούται να 
παραχωρήσει στο Δήμο 70 στρέμματα από το οικόπεδο των 245 στρεμμάτων, για να 
χρησιμοποιηθούν, για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ανακούφιση του 
περιβάλλοντος της περιοχής, που θα τρωθεί  ανεπανόρθωτα από την ανέγερση του εν 
λόγω ξενοδοχείου – μεγαθήριου. Γνωστού όντος, μάλιστα, πως η περιοχή της Δασιάς  
είναι αναπτυξιακά κορεσμένη και  από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 
υπερκορεσμένη και  δεν αντέχει άλλη επιβάρυνση. Για τους λόγους αυτούς εξάλλου 
υπάρχει καθολική αντίδραση από το λαό αλλά και το Τ.Σ. της Κάτω Κορακιάνας για 
την μετατροπή αυτή. 

Είναι γνωστό, επίσης, πως σύμφωνα με τον νόμο, η απόφαση της πλειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νησιών, 
γνωμοδοτική, μόνο, αξία έχει και πως την τελική απόφαση θα την λάβει η κυρία 
Περιφερειάρχης. 

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και επειδή θεωρούμε πως το θέμα αυτό είναι μεγίστης 
σημασίας και πως μια λανθασμένη απόφαση θα επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της 
ζωής, πρωτίστως των κατοίκων της περιοχής αλλά γενικότερα και όλων των 
Κερκυραίων, σας καλούμε να συγκαλέσετε κατεπειγόντως,  --και πάντως πριν την 
λήψη απόφασης από την κυρία Περιφερειάρχη— συνεδρίαση του Π.Σ. με μοναδικό 
θέμα την έκφραση γνώμης του Π.Σ.  για το τεράστιας σημασίας αυτό θέμα.  Γιατί 
θεωρούμε, κύριε Πρόεδρε, απαράδεχτο πριν από την λήψη της οποιασδήποτε 
απόφασης – αρνητικής ή θετικής— από την κυρία Περιφερειάρχη να μη έχει υπόψη 
της και την γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

                                                             

                      Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Ι.Ν.  

Γκισκίνης Νίκος,  Κεφαλληνός Διονύσιος, Κολυβά Ευγενία, Μπαλού Αλεξάνδρα, 
Χαραλάμπους Χ. 


