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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεγξάθε από ην Μαλώιε Αγγειάθα
ην Γεληθό Πνιενδνκηθό Σρέδην Κνξίλζνπ

Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Κνξίλζνπ ππέγξαςε, ζήκεξα, ζηελ Σξίπνιε, ν
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πει/ζνπ, Δπη. Ειιάδαο
& Ινλίνπ Μαλώιεο Αγγειάθαο, παξνπζία ηνπ δεκάξρνπ Κνξηλζίσλ
Αιέμαλδξνπ

Πλεπκαηηθνύ,

ηνπ

Γεληθνύ

Δ/ληή

Υσξνηαμηθήο

&

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο Γηνλύζε Παλαγηωηόπνπινπ θαη ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ.
ε αλνηρηή ζπλέληεπμε Σύπνπ, πνπ παξαρώξεζε, ακέζσο κεηά, ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο δήισζε όηη αηζζάλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνο, γηαηί κεηά από

εξγώδε πξνζπάζεηα όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, αιιά θαη ηελ άξηζηε
ζπλεξγαζία

ηεο

Σνπηθήο

Απηνδηνίθεζεο

κε

ηηο

ππεξεζίεο

ηεο

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, νινθιεξώλεηαη ζήκεξα έλα ηόζν ζεκαληηθό έξγν
γηα ηελ θνηλσλία ηεο Κνξίλζνπ θαη όρη κόλν.
«Σηπαηηγικόρ ζηόσορ,

αμέζυρ μεηά ηην ανάλητη ηυν καθηκόνηυν μος –

αλέθεξε ν θ. Αγγειάθαο- ήηαν ο συποηαξικόρ ζσεδιαζμόρ και οπγάνυζη ηηρ
αποκενηπυμένηρ πεπιθέπειαρ, μέζα από ηην η ηασεία πποώθηζη και
ολοκλήπυζη όλυν ηυν Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΑΑΠ. Πποηεπαιόηηηα δόθηκε ζηην
ολοκλήπυζη ηυν ζσεδίυν πος είσαν ενηασθεί ζε σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα
πποκειμένος να μην σαθούν πόποι και ζηη ζςνέσεια

πποσυπήζαμε ζηην

ολοκλήπυζη ηος ζσεδιαζμού ζηιρ μεγάλερ πόλειρ και ππυηεύοςζερ ηυν
νομών. Έυρ ζήμεπα, για ηην πεπιθέπεια Πελοποννήζος έσοςν ολοκληπυθεί
και εγκπιθεί ηα Γ.Π.Σ και ΣΧΟΑΑΠ ζε περιζζόηερες από δώδεκα (12)
περιοτές και Δήμοσς ηης περιθέρειας και έσοςν δπομολογηθεί οι
διαδικαζίερ για ηην ολοκλήπυζη και άλλυν οκηώ».
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ηόληζε όηη επηηέινπο νξγαλώλεηαη θαη ηαθηνπνηείηαη ε
εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ ηέωο Γήκνπ Κνξηλζίωλ θαη αλαδηνξγαλώλεηαη
θαη εθζπγρξνλίδεηαη ε πόιε ηεο Κνξίλζνπ, κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ παιαηνύ
ζρεδίνπ, κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία κηαο ζύγρξνλεο ιεηηνπξγηθήο πόιεο,
θηιηθήο πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο.
Αλαιπηηθόηεξα -όπσο αλέθεξε- ην ζρέδην πεξηιακβάλεη δώλεο πξνζηαζίαο,
δώλεο αλάπηπμεο νηθηζηηθώλ θαη παξαγσγηθώλ ρξήζεσλ, θαζώο θαη δώλεο
ειέγρνπ ηεο δόκεζεο, θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο γηα
ηα επόκελα 30 έηε. ύκθσλα κε ηε κειέηε ηδηαίηεξε βαξύηεηα έρεη δνζεί ζηηο
παξαγσγηθέο επελδύζεηο, κέζσ ηηο ζέζπηζεο εηδηθώλ δσλώλ ππνδνρήο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σν Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην είλαη ην εξγαιείν πνπ ζα
δώζεη

λέα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζην Δήκν παξέρνληαο πνιύ κεγάιεο

δπλαηόηεηεο νξγαλσκέλσλ επελδύζεσλ ζηα πιαίζηα ελόο ζηξαηεγηθνύ
ζρεδηαζκνύ κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο
πεξηβάιινληνο.

Ο θ. Αγγειάθαο δελ παξέιεηςε λα επραξηζηήζεη θαη λα αλαθεξζεί ζην
ζεκαληηθό ξόιν θαη ηε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ ηα ζηειέρε ηεο
Δηεύζπλζεο

Πεξηβάιινληνο

&

Υσξηθνύ

ρεδηαζκνύ

Πεινπνλλήζνπ,

ιεηηνπξγώληαο θάησ από αληίμνεο ζπλζήθεο, ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ,
αληαπνθξηλόκελα κε πςειή επζύλε ζην έξγν ηνπο.
Από ηελ πιεπξά ηνπ ν Δήκαξρνο Κνξηλζίσλ, αθνύ επραξίζηεζε ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα,

αλαγλσξίδνληαο

ηελ

ζπνπδαηόηεηα

θαη

ηηο

αλαπηπμηαθέο

δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ην Γ.Π.. γηα ηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ θαη ηελ
επξύηεξε πεξηνρή ηόληζε όηη όηαλ όινη καδί, θξάηνο θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,
ζπλεξγαδόκελνη κπνξνύκε λα είκαζηε αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ηνπ ηόπνπ.
ηε ζπλέρεηα, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο απάληεζε ζε εξσηήζεηο δεκνζηνγξάθσλ
ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ έξγωλ δηαρείξηζεο ηωλ απνξξηκκάηωλ
ζηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ελεκέξσζε όηη ηελ εξρόκελε Παξαζθεπή
ζα

πξαγκαηνπνηεζεί

επξεία

ζύζθεςε

ζηελ Σξίπνιε,

παξνπζία

ηνπ

Τθππνπξγνύ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο, Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη
Δηθηύσλ γηα ζέκαηα ΕΠΑ Κπξηάθνπ Βηξβηδάθε θαη εθπξνζώπσλ ηνπ
ΦΟΔΑ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Νσξίηεξα, ην πξσί, ν θ. Αγγειάθαο παξαβξέζεθε ζηελ ηειεηή ζεκειίσζεο
ηνπ λένπ Φπρηαηξηθνύ Σνκέα ηνπ Γεληθνύ Παλαξθαδηθνύ Ννζνθνκείνπ
Σξίπνιεο,

πνπ

Λπθνπξέληδνο.

πξαγκαηνπνίεζε

ν

Τπνπξγόο

Τγείαο

Αλδξέαο

Τπνγξαθή ΓΠ Κνξίλζνπ

Σειεηή ζεκειίσζεο

