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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤ ΚΟΝΤΟ ΝΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Διαπιστώθηκε πρόοδος
στις εργασίες του κτιρίου
στο
Δικαστικό
Επίσκεψη
Μέγαρο του νησιού
ο Υπουργός
και Βουλευτής
Σταύρος Κοντονής στο
της επίσκεψης του
στη Ζάκυνθο
πραγματοποίησε

Δικαιοσύνης

περιθώριο

Είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί
από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της εταιρείας
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε
Βασίλη Καραγιάννη για την
πορεία των εργασιών της
αποκατάστασης των ζημιών
στο κτίριο Η εταιρεία που
εποπτεύεται από το υπουργείο
υποδομών έχει αναλάβει την
ολοκλήρωση του έργου της
κατασκευή της αίθουσας του
παλιού Ειρηνοδικείου και της
συντήρησης όλου του κτιρίου
Μέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχουν αποκατασταθεί όλες
οι ζημιές που υπάρχουν στο
Δικαστικό Μέγαρο και θα έχει
ολοκληρωθεί η συντήρηση
του Μας ενδιαφέρει πρώτιστος
να αποκατασταθούν οι
ζημιές και οι φθορές στην 3η
αίθουσα του Δικαστικού Μεγάρου
την παλιά αίθουσα του
Ειρηνοδικείου η οποία μέχρι
τον Οκτώβριο το αργότερο
θα είναι έτοιμη και θα έχει

παραδοθεί μας δήλωσε ο
Υπουργός Όσον αφορά στην
λοιπή συντήρηση του κτιρίου
παρατήρησε ότι αυτό που
είπα πριν λίγους μήνες στο

Περιφερειακό προσυνέδριο
των Ιονίων Νήσων υλοποιείται
στο χρονοδιάγραμμα που
είχα θέσει Υπάρχουν φθορές
διότι αυτά τα χρόνια δεν είχε
γίνει

η

παραμικρή συντήρηση

και ερχόμενος σήμερα στην

Ζάκυνθο αποφασίστηκαν τα
επόμενα βήματα ώστε μέχρι
το τέλος του καλοκαιριού να
ολοκληρωθούν και όλα τα
υπόλοιπα Η Ζάκυνθος θα έχει
ένα υπερσύγχρονο Δικαστικό
Μέγαρο που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες απονομής της
Δικαιοσύνης στον τόπο μας
συναντήθηκε τόσο
Επίσης

με δικαστικούς όσο και με

Εισαγγελικούς
λειτουργούς
καθώς και με τον Πρόεδρο
του Δικηγορικού Συλλόγου
Γιάννη Γιατρά Δεν παρέλειψε
να χαιρετήσει κάθε υπάλληλο
του Δικαστικού Μεγάρου
όσο και συναδέλφους του

δικηγόρους Είχα μία γόνιμη
συζήτηση με τους δικαστικούς
και εισαγγελικούς
καθώς και με τον
Πρόεδρο του Δικηγορικού
Συλλόγου που ζουν καθημερινά
τα προβλήματα της διαδικασίας
απονομής δικαιοσύνης
στη Ζάκυνθο Αυτά που συζητήθηκαν
ήταν ενθαρρυντικά
και ιδιαίτερα θετικά για μας
πρόσθεσε ο κ Κοντονής
λειτουργούς
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