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ΔΕΛΣΚΟ ΣΤΠΟΤ 

ΝΕΟ ΓΕΝΚΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΚΚΟ ΧΕΔΚΟ (Γ.Π.) ΜΕΓΑΡΩΝ. 

ΔΤΚΟΛΟ Ο ΑΓΩΝΑ – ΜΕΓΑΛΗ Η ΝΚΚΗ. 

Επιτζλουσ θ πόλθ των Μεγάρων κα γίνει πραγματικά παρακαλάςςια. Το 
πολεοδομικό ςχζδιο κα φτάςει μζχρι τθν παραλία. Χρειάςτθκε μεγάλοσ αγϊνασ και 
χρόνοσ 20 ετϊν για να φτάςουμε ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα, το γεγονόσ αυτό 
δείχνει, ότι το εγχείρθμα δεν ιταν κακόλου εφκολο.  

Στο χρονικό αυτό διάςτθμα μια ςειρά Διοικιςεων του Διμου εργάςτθκαν, 
πάλεψαν για να φτάςουμε ςτο τελικό αποτζλεςμα. Θ μελζτθ για το Γ.Ρ.Σ ξεκίνθςε 
το 2001, επί Διοικιςεωσ κ. Στρατιϊτθ. Συνεχίςτθκε επί Διοικιςεωσ κ. Σφρκου και 
κατατζκθκε για ζγκριςθ το 2005.  

Σιμερα καταφζραμε, να ζχουμε ζνα νζο Γ.Π., το οποίο πράγματι 
ςθματοδοτεί μια νζα εποχι για τθν αναπτυξιακι πορεία του τόπου. Θα γίνουν νζα 
πολεοδομικά ςχζδια, για πρϊτθ φορά, ςτισ περιοχζσ.  
Α. Βαρζα 
Β. Αλεποχώρι 
Γ. Θρεμο κφμα  
Ια γίνουν επεκτάςεισ ςτα πολεοδομικά ςχζδια  
Α. Βλυχάδασ 
Β. Κινζττασ, όπου κα ςυμπλθρωκεί το ενδιάμεςο των ιδθ υπαρχόντων δφο 
τμθμάτων του ςχεδίου και κα ςυμπεριλθφκεί μεγάλο τμιμα βορείωσ τθσ εκνικισ 
οδοφ. Πλθ θ περιοχι τθσ Κινζτασ, λόγω των μεγάλων καταςτροφϊν, που ζχει 
υποςτεί (πυρκαγιά – πλθμμφρεσ)  χαρακτθρίηεται ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Ενίςχυςθσ (Η.Ε.Ε)  
Γ. Και τζλοσ επζκταςθ ςτο ςχζδιο Μεγάρων, βορειοανατολικά, νότια και δυτικά 
τθσ πόλθσ.  
 
 
 
 



Ρροβλζπεται Ζώνθ Παραγωγικών Δραςτθριοτιτων ΜΟΝΟ ΧΑΜΘΛΘΣ 
ΟΧΛΘΣΘΣ, ανάμεςα ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα Ρζραμο εκατζρωκεν τθσ εκνικισ 
οδοφ. 

Καταφζραμε να απαλειφκεί θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ, ςε αυτιν τθν ηϊνθ, 
δραςτθριοτιτων ΜΕΣΘΣ ΟΧΛΘΣΘΣ, που κα είχε ωσ αποτζλεςμα να ςυγκεντρωκεί 
ςτθν περιοχι μασ θ βαριά βιομθχανία τθσ Αττικισ, με καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ για 
τθν περιοχι μασ και το περιβάλλον.  

Καταφζραμε να απαλειφκεί θ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ, ςτθν περιοχι ΒΙΡΑ 
– ΒΙΟΡΑ, παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ΑΝΕΞΑΤΘΤΩΣ ΙΣΧΥΟΣ, που πικανόν να 
δθμιουργοφςε ςυνκικεσ Μεγαλόπολθσ ι Ρτολεμαίδασ ςτθν περιοχι μασ. Στθν 
περιοχι αυτι επιτρζπονται πλζον εγκαταςτάςεισ ΜΟΝΟ χαμθλισ όχλθςθσ.  

Επίςθσ καταφζραμε να απαλειφκεί θ κατάργθςθ των παρεκκλίςεων, που 
δθμιουργοφςε μια μεγάλθ αδικία για τθν περιοχι του Διμου μασ ζναντι των άλλων 
περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ. 

Γενικϊσ κα μπει μία τάξθ ςτθν περιοχι και θ ανάπτυξθ τθσ κα γίνεται 
προγραμματιςμζνα και με απόλυτο ςεβαςμό ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  

Ζχουν ιδθ δοκεί οδθγίεσ, από τον Διμαρχο, ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του 
Διμου, για να ξεκινιςουν τισ διαδικαςίεσ πολεοδόμθςθσ των νζων περιοχϊν με 
πρϊτθ προτεραιότθτα τθν Βαρζα.  

Αξίηουν πολλά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ όςουσ διαχρονικά, αιρετοφσ και 
υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ, ςυνζβαλαν κετικά για να φτάςουμε ςτο επικυμθτό 
αποτζλεςμα και να ζχει ο Διμοσ ζνα νζο και εναρμονιςμζνο με τισ ςθμερινζσ 
απαιτιςεισ Γ.Π. 
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