
 

 

Ωραιόκαστρο, 25. 01.2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον δήμο Ωραιοκάστρου 

 

* Ο Άδωνις Γεωργιάδης μαζί με τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή 

Τσακίρη πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή «Αλώνια» κι ανακοίνωσε 

την έμπρακτη υποστήριξη του υπουργείου στον σχεδιασμό της δημοτικής 

αρχής για αξιοποίησή της 

 

Σε τροχιά εκκίνησης τίθεται ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα 

στην ιστορία του δήμου Ωραιοκάστρου, αυτό που αφορά τη δημιουργία 

νέου δημαρχιακού μεγάρου, κέντρου υγείας, ενός σύγχρονου 

συνεδριακού και πολιτιστικού κέντρου αλλά κι ενός μοναδικού 

πνεύμονα πρασίνου στην κεντρική περιοχή «Αλώνια», η οποία επί 

σειρά ετών παρέμενε αναξιοποίητη.  

Από τη συγκεκριμένη περιοχή των 24 στρεμμάτων, στην καρδιά του 

Ωραιοκάστρου, όπου βρέθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί μαζί με τον 

δήμαρχο Παντελή Τσακίρη, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι έχει ήδη δώσει εντολή προς τη 



Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 

(ΜΟΔ Α.Ε.), ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη του 

σχεδιασμού της δημοτικής αρχής Ωραιοκάστρου σε πρόγραμμα 

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Όπως ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, το αίτημα του δήμου για αξιοποίηση 

της περιοχής «Αλώνια» τού κατατέθηκε από τον δήμαρχο 

Ωραιοκάστρου σε συνάντηση που είχαν για το θέμα αυτό στην Αθήνα. 

«Έχουμε ήδη δώσει εντολή στη ΜΟΔ να αναλάβει να κάνει τις μελέτες, 

για να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο σε 

πρόγραμμα ΣΔΙΤ. Πράγματι πρόκειται για έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο 

για το Ωραιόκαστρο. Θέλω πάρα πολύ να βοηθήσω και να φτιάξουμε 

κάτι που θα μείνει για τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου για πολλά 

χρόνια στο μέλλον ως ένα τοπόσημο της περιοχής, ως ένας πνεύμονας 

πρασίνου κι ένας χώρος πολιτισμού και συναντήσεως των ανθρώπων. 

Ένας τόσο ωραίος χώρος δεν μπορεί να μένει αναξιοποίητος και το 

υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δεν θα μείνει αδιάφορο στο 

αίτημα», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τονίζοντας: 

«Είναι κι εντολή του πρωθυπουργού να ενεργοποιήσουμε τα ΣΔΙΤ όσο 

μπορούμε περισσότερο. Όσο και να σας κάνει εντύπωση υπάρχουν 

χρήματα στον οργανισμό των ΣΔΙΤ, τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα 

για πάρα πολλά χρόνια. Περιμένουμε καλές ιδέες και καλές προτάσεις 

και δημοτικές αρχές που έχουν όρεξη για δουλειά».       

 

Σε μια έκταση 24 στρεμμάτων 



Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποδεχόμενος σχετική 

πρόσκληση του δημάρχου Ωραιοκάστρου, επισκέφθηκε σήμερα το 

Ωραιόκαστρο, για να πραγματοποιήσει αυτοψία μαζί με τον κ. Τσακίρη 

στον χώρο που σχεδιάζεται να αναπλαστεί. 

«Καλωσορίζουμε στον τόπο μας τον υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. Είναι μεγάλη μας τιμή. Εισακούστηκε ένα πάγιο αίτημα 

χρόνων της τοπικής κοινωνίας για ανάπλαση της συγκεκριμένης 

περιοχής», ανέφερε μεταξύ των άλλων ο κ. Τσακίρης.  

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε ο δήμαρχος 

Ωραιοκάστρου στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην έκταση 

των 24 στρεμμάτων, την οποία καλύπτει η περιοχή «Αλώνια», 

προβλέπεται η κατασκευή νέου δημαρχιακού μεγάρου, κέντρου υγείας 

καθώς κι ενός συνεδριακού και πολιτιστικού κέντρου. Ακόμη, όπως 

πρόσθεσε ο κ. Τσακίρης, προβλέπονται εμπορικές χρήσεις αλλά και η 

διαμόρφωση ενός μεγάλου πάρκου πέντε στρεμμάτων.  

«Δική μας φιλοδοξία είναι να κάνουμε τον χώρο αυτό το σημείο 

αναφοράς της πόλης για τα επόμενα 50 – 70 χρόνια. Απευθυνθήκαμε 

στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κι ο υπουργός πράγματι 

άκουσε το αίτημά μας», επεσήμανε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, 

σημειώνοντας ότι «ευελπιστούμε σε μια καλή και αγαστή συνεργασία, 

ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμά μας το 

συντομότερο δυνατό». 

 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 


