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Ένα σημαντικό θέμα για την πόλη μας, η κατασκευή ιδιόκτητου Δημαρχείου από το Δήμο Ν.
Σμύρνης, άνοιξε ξανά μετά από νέες διαπραγματεύσεις με τη ΓΕΧΑ. Το νέο Δημαρχείο που
ο Δήμος οραματίζεται εδώ και δεκαετίες πρόκειται να χτιστεί στο οικόπεδο της ΓΕΧΑ
(φωτογραφία) που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο, αφού πρώτα
βρεθεί κατάλληλος χώρος για να μεταστεγαστεί η ΓΕΧΑ.

Το οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο είχε παραχωρηθεί στην
Πανελλήνια Ένωση Γονέων «Χριστιανική Αγωγή» (ΓΕΧΑ) από το 1956 και στεγάζει τη ΓΕΧΑ
μέχρι σήμερα. Είχε κριθεί από το 2004 όταν είχε τεθεί και τότε το θέμα κατασκευής
ιδιόκτητου Δημαρχείου επί δημαρχίας Γιώργου Κουτελάκη, ως το καταλληλότερο λόγω
έκτασης και θέσης. Για πολλά χρόνια γίνονταν προσπάθειες από το Δήμο να αγοραστεί το
οικόπεδο Πλαστήρα 74 για να χτιστούν νέες εγκαταστάσεις και να εγκατασταθεί η ΓΕΧΑ,
ώστε να μπορέσει ο Δήμος να αξιοποιήσει το οικόπεδο χτίζοντας το νέο Δημαρχείο. Οι
προσπάθειες όμως απέβησαν άκαρπες και σταμάτησαν εντελώς το 2012 όταν η ΓΕΧΑ
δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταστεγαστεί. Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης
ενημέρωσε εκτάκτως στις 25/5/2016 το δημοτικό συμβούλιο ότι μετά από νέες επαφές με
τη διοίκηση της ΓΕΧΑ εξετάζεται ξανά σοβαρά το θέμα μετεγκατάστασής της σε χώρο που
θα επιλεγεί από κοινού και θα αγοραστεί από το Δήμο Ν. Σμύρνης για το σκοπό αυτό, ως εκ
τούτου το Δημ. Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ανακαλέσει την παραχώρηση χρήσης του
οικοπέδου που βρίσκεται σήμερα η ΓΕΧΑ και να εγκρίνει την παραχώρηση νέου ακινήτου με
τους ίδιους όρους. Ευχή όλων μας να ολοκληρωθούν σύντομα οι νέες διαπραγματεύσεις με
τη ΓΕΧΑ και να δρομολογηθεί επιτέλους η ανέγερση Δημαρχείου, ώστε να σταματήσει ο
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Δήμος μας να δαπανά χρήματα σε ενοίκια, να αποκτήσει επιτέλους δικές του υποδομές και
να μπορέσει να οργανώσει και να αναπτύξει καλύτερα τις υπηρεσίες του.
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