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Μζγαρα, 19 Ιανουαρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με ςυνάντηςη του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη και του Αναπληρωτή
Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ κ. Νικολάου Ταγαρά “κλείδωςε” ςήμερα,
οριςτικά η ζγκριςη του Γ.Π.Σ. του Δήμου Μεγαρζων!!!

Ζνα όνειρο δεκαετιών των Διοικιςεων του Διμου Μεγαρζων διαχρονικά
παίρνει ςάρκα και οςτά ςε πολφ λίγεσ θμζρεσ. Η ζγκριςη του Γενικοφ
Πολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μεγαρζων!!!
Η υπόκεςθ κλείδωςε ςιμερα το πρωί Τρίτθ 19 Ιανουαρίου 2021, ςτθ
ςυνάντθςθ, που είχε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ με τον
Αναπλθρωτι Υπουργό Περιβάλλοντοσ κ. Νίκο Ταγαρά, ςτο Γραφείο του, ςτο
Υπουργείο, ςτθν Ακινα.
Ο κ. Σταμοφλησ αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυηιτθςθσ, που είχε με
τον Υπουργό προζβθ ςτθν εξισ διλωςθ:

« Η ςθμερινι θμζρα για το Διμο μασ είναι πολφ ςθμαντικι, κα τολμοφςα να
πω ιςτορική, αφοφ μόλισ λίγο πριν, φςτερα από μακρά ςυηιτθςθ, που είχαμε με
τον Υπουργό, ”κλείδωςε” οριςτικά θ θμερομθνία τθσ τελικισ ζγκριςθσ του Γενικοφ
Πολεοδομικοφ Σχεδίου (ΓΠΣ) του Διμου Μεγαρζων, θ οποία κα γίνει ςτθν πρώτθ
ςυνεδρίαςθ του ζτουσ τθσ Μθτροπολιτικισ Επιτροπισ του Υπουργείου
Περιβάλλοντοσ που προςδιορίηεται ςε λίγεσ θμζρεσ ίςωσ μζχρι το τζλοσ του μινα.
Το γεγονόσ αυτό κα ςυντελζςει τα μζγιςτα ςτθν ανάπτυξθ του Διμου
Μεγαρζων, κα λφςει πολλά προβλιματα και κυριολεκτικά κα βάλλει πολλά
πράγματα ςτθ κζςθ τουσ που ζχουν να κάνουν με τθν χωροταξία και το περιβάλλον.
Για πολλά χρόνια τώρα ο Διμοσ προςπάκθςε να πετφχει αυτι τθν ζγκριςθ κι
επιτζλουσ φςτερα από μαρακώνιεσ διαδικαςίεσ και προςπάκειεσ όλων των μζχρι
τώρα Διοικιςεων κα ζχουμε τθν χαρά και τθν ικανοποίθςθ να ηιςουμε αυτό το
ςπουδαίο γεγονόσ το οποίο ιταν και ζνα μεγάλο προςωπικό ςτοίχθμα, για μζνα ωσ
Διμαρχοσ Μεγαρζων.
Αιςκάνομαι τθν υποχρζωςθ να εκφράςω τθν ευαρζςκειά μου ςε όλουσ τουσ
παράγοντεσ, υπθρεςιακοφσ και αιρετοφσ, που ςυνζβαλαν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ
τεράςτιασ αυτισ προςπάκειασ για να εγκρικεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχζδιο των
Μεγάρων κι ευχαριςτώ ιδιαίτερα τον Αναπλθρωτι Υπουργό κ. Ταγαρά, για τθν
αμζριςτθ ςτιριξθ ςτο δίκαιο αίτθμά μασ τακτοποιώντασ άμεςα τθν υπόκεςθ ζτςι
ώςτε ςτθν πρώτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Μθτροπολιτικισ Επιτροπισ να μασ ζρκει αυτι θ
πολυπόκθτθ ζγκριςθ.»

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχζςεων

