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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29.11.2018 : Ενημερωτική ομιλία από το Δήμο Ωρωπού και 

παρουσίαση της ολοκλήρωσης της Β’ ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο «Ολοκλήρωση Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου της χωρικής υποενότητας Κοιλάδας Ωρωπού Δήμου Ωρωπού». 

 
Ενημέρωση των Δημοτών μας, σχετικά με το Σχέδιο Πόλης στη Δημοτική Ενότητα 

Ωρωπίων, καθώς επίσης και των Τοπικών Ενοτήτων Ωρωπού και Συκαμίνου, παρείχε η 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού με επικεφαλής των Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
κ.Δέδε Κωνσταντίνο και την εκπρόσωπο των αναδόχων μελετητών κ.Καραθανάση Έφη, την 
Κυριακή 25 Νοεμβρίου στο Κ.Α.Π.Η. των Νέων Παλατίων.   

Η διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους πολίτες και η ενημέρωση θα διαρκέσει έως 
το τέλος Ιανουαρίου 2019 και θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ωρωπού, στην 
αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει και ηλεκτρονική ανάρτηση 
όπου θα παρουσιάζονται τα επικαιροποιημένα σχέδια των μελετητών μηχανικών. 

Μια μελέτη που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια σε συνεργασία με τους 
Μηχανικούς, αλλά και τους Συλλόγους και οικιστές της περιοχής μας, που προσπαθεί να 
οριοθετήσει και να χαρακτηρίσει όλη την έκταση του πρώην Δήμου Ωρωπίων, καθώς και της 
Ενότητας Συκαμίνου, ξεκαθαρίζοντας τις χρήσης γης, το χαρακτήρα της κάθε περιοχής 
(βιοτεχνική, αγροτική, τουριστική, οικιστική, παραθεριστική), και να προτείνει ένα 
μοντέρνο αναπτυξιακό σχεδιασμό σύμφωνα με τα σύγχρονα οικιστικά πρότυπα. 

Πρόκειται για μια επίπονη προσπάθεια, με μακρόχρονο ορίζοντα εφαρμογής, που 
θα δώσει οριστική λύση στις παθογένειες των άναρχα αναπτυγμένων περιοχών μας με τα 
εκατοντάδες αυθαίρετα των προηγούμενων δεκαετιών και τις συνεχείς αλλαγές των 
οικιστικών νόμων και διατάξεων.  

Το εν λόγω σχέδιο, ανασύρθηκε από την παρούσα Δημοτική αρχή, μετά από χρόνια 
στασιμότητας και αδιαφορίας, καθώς αποτέλεσε προεκλογική δέσμευση του Δημάρχου 
Ωρωπού κ.Θωμά Ρούσση και της Δημοτικής του Ομάδας, πιστεύοντας ακράδαντα πως θα 
αποτελέσει κύριο αναπτυξιακό εργαλείο, όπως επίσης και η ένταξη στο σχέδιο της Παραλίας 
Μαρκοπούλου Ωρωπού που βρίσκεται στο τελικό στάδιο και μετά τις υπογραφές του 
Υπουργού εκδίδεται το σχετικό ΦΕΚ. Επίσης, τα Γ.Π.Σ Πολυδενδρίου, Καλάμου, Μαλακάσας, 
το ΣΧΟΑΠ Αφιδνών και το σχέδιο του Αυλώνα.   

 
Αυτός είναι ο κύριος λόγος της μη αναβολής κανενός σχεδίου και καμιάς άλλης 

πράξης καθυστέρησης και αναβλητικότητας, συμπληρώνοντας πάντα με σωστές 
παρεμβάσεις που θα προκύψουν από το διάλογο και το ενδιαφέρον των συνδημοτών μας.  

Ο μητροπολιτικός σχεδιασμός θα συμπεριλάβει κάθε σωστή πρόταση προς αυτήν 
την κατεύθυνση, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.  

 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού, ευχαρίστησε προσωπικά, όλους τους ιδιώτες Πολιτικούς 

Μηχανικούς που συνεργάστηκαν με τα γραφεία των μελετητών και δεσμεύτηκε πως θα 
επιταχύνει τις διαδικασίες στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να υπάρξουν γρήγορα 
αποτελέσματα.  

 
 

Από το Γραφείο Τύπου  
 

του Δήμου Ωρωπού 
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