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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

 

 Κπξίεο, θχξηνη,  

Μπνξψ λα πσ αβίαζηα, πσο ράξηο ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ελέξγεηεο φισλ ησλ 

ζπλεξγαηψλ κνπ (αηξεηψλ θαη Δηδηθψλ πκβνχισλ), αιιά θαη ζηελ εξγαηηθφηεηα θαη 

ηελ απφδνζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, πιελ ησλ εμαηξέζεσλ βεβαίσο, πνπ αξγά ή 

γξήγνξα ζα πάξνπλ απηφ πνπ ηνπο αλαινγεί, ν Γήκνο Μεγαξέσλ βξίζθεηαη ζε πνιχ 

θαιφ δξφκν, παξά ηα εκπφδηα, πνπ πξνζπαζνχλ θάπνηνη λα βάινπλ κε αλππφζηαηεο 

θαηαγγειίεο ζηνπο εηζαγγειείο θαη φπνπ αιινχ π.ρ δεμακελή, πεξηβάιινλ, 

Γεξνθνκείν, πεδνδξ. Κηλέηαο. 

- Σα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε  

- Γηα πξψηε θνξά ν Π/Τ είλαη ξεαιηζηηθφο θαη εθαξκφζηκνο. Απηφ ην ιέεη 

εγγξάθσο ην Οηθνλνκηθφ Παξαηεξεηήξην, πνπ είλαη αξκφδην θαη ειέγρεη ηνπο 

Πξνυπνινγηζκνχο (Π/Τ). 

- Καηαθέξακε ζε 2 ρξφληα λα εγθξίλνπκε ελλέα (9) ηζνινγηζκνχο, φηαλ ε 

πξνεγνχκελε Γηνίθεζε ζε ηέζζεξα (4) ρξφληα δελ θαηάθεξε λα εγθξίλεη νχηε έλαλ.  

- ρη κφλν δελ ρξσζηάκε πιένλ θαλέλαλ κηζζφ ζε ππάιιειν, αιιά απελαληίαο 

είλαη δηαζθαιηζκέλε απνιχησο ε κηζζνδνζία φισλ ησλ ππαιιήισλ, ε νπνία 

θαηαβάιιεηαη πάληνηε εγθαίξσο 

- Πιεξψλνληαη φινη νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ Γήκν (πξνκήζεπηέο, 

εξγνιάβνη θιπ) 

- Απνπιεξψλνπκε ρξέε πξνεγνχκελσλ δηνηθήζεσλ.  

- Απνθαηαζηήζακε πιήξσο ηελ ρακέλε αμηνπηζηία ηνπ Γήκνπ. ηαλ 

αλαιάβακε θαλείο δελ ήζειε λα πνπιήζεη ζηνλ Γήκν ή λα έρεη νπνηαδήπνηε 

ζπλαιιαγή. 

 

Καη φια απηά έγηλαλ επεηδή : 

 

- Πεξηθφςακε θάζε ζπαηάιε  

- Δμνξζνινγήζακε ηηο δαπάλεο 

- Δθαξκφζακε κεζφδνπο, πνπ ην θάζε επξψ έπηαλε ηφπν, δηφηη είλαη ρξήκαηα 

ηνπ Διιεληθνχ ιανχ θαη πξέπεη λα ηα ζεβφκαζηε  

- Καη φηαλ απφ ηνπο ειέγρνπο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ δηαπηζηψζεθαλ 

νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο, απηέο πήξαλ ηελ άγνπζα πξνο ηνλ εηζαγγειέα: 

Α. Τπεμαίξεζε 100.000 απφ ηελ Α΄βαζκηα ρνιηθή Δπηηξνπή 

Β. Τπεμαίξεζε 200.000 απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ 

Γ. Έιιεηκκα 252.000 απφ πεξίεξγε θαηάζρεζε πνπ δηεξεπλάηαη απφ ηνλ 

Δηζαγγειέα 

- Οξγαλψζακε θαη αμηνπνηήζακε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ θαη 

- Αμηνπνηήζακε φια ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ηνπ Γήκνπ. Απηά ηα δχν 

είλαη ε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ 
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- Καη επεηδή πηζηεχνπκε ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ δηαθάλεηα, ηα νπνία 

δηαζθαιίδνληαη κε θαλφλεο, ζπληάμακε ήδε 5 θαλνληζκνχο, πνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε 

ηνπ Γεκ. πκβνπιίνπ, αιιά θαη ηεο πνιηηείαο: 

1. 75/15 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

2. 173/16 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Πεξηπηέξσλ 

3. 258/16 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ  

4. 270/16 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ  

5. 119/17 Καλνληζκφο Υξήζεο Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

 

- Δπαηζζεηνπνηήζακε θαη ελεξγνπνηήζακε ηα εζεινληηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ 

δεκνηψλ θαη ηνχην έγηλε, επεηδή δηέγλσζαλ θαη δηαπίζησζαλ ηελ αληδηνηέιεηα, ηελ 

εξγαηηθφηεηα θαη ηελ εληηκφηεηα ηεο Γηνίθεζεο. 

- Καηαθέξακε θαη πήξακε 6,5 εθαη. γηα λα πιεξψζνπκε Λεμηπξνζ. Οθεηιέο θαη 

450 ρηι. γηα λα πιεξψζνπκε ρξέε απφ ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

Καη δελ πξέπεη λα μερλάκε, πσο φια απηά έγηλαλ κεζνχζεο ηεο ηεξάζηηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ καζηίδεη ηελ ρψξα καο θαη επνκέλσο θαη ηνλ Γήκν καο, ν 

νπνίνο επηπιένλ ήηαλ ζηνπο δέθα (10) πην ρξεσκέλνπο δήκνπο ηεο Διιάδαο  θαη ζηα 

φξηα ηεο ρξενθνπίαο. 

Οη δε επηρνξεγήζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο έρνπλ κεησζεί θαηά 65%, 

πνπ ζεκαίλεη, πσο αληί γηα 100, πνπ έπαηξλαλ πξνεγνχκελεο Γηνηθήζεηο, εκείο 

παίξλνπκε 35 επξψ. 

Γη’ απηφ ινηπφλ, ην φηη ζψζακε ηνλ Γήκν απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή, 

γεγνλφο πνπ ζα είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο, αιιά θαη ηνπο 

πνιίηεο, απνηειεί ην πξψην θαη ηεξάζηην έξγν ηεο Γηνίθεζήο καο. 

Σν 2
ν
 ηεξάζηην έξγν πνπ θάλακε είλαη ηα πνιιά κηθξά έξγα. 

 Σφζα πνιιά, πνπ πνηέ δελ είραλ γίλεη θαη κάιηζηα ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κε ηέηνηεο αληίμνεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο.  

 Καη γίλεηαη αθφκε πην ηεξάζηην απηφ ην έξγν απφ ην γεγνλφο, φηη ηα κηθξά 

απηά έξγα έγηλαλ κε ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ ρξήκαηα, επεηδή αθξηβψο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία ηνπ Γήκνπ θαη αμηνπνηήζεθε 

φιν ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν ληψζεη πιένλ ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε φηη πξνζθέξεη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη δελ θαηαθξίλεηαη πηα απφ ηνπο πνιίηεο γηα αδηαθνξία, 

ηεκπειηά, θνπάλα θιπ. 

Πνηα είλαη απηά ηα κηθξά έξγα, ηα νπνία φκσο είλαη πνιχ κεγάια ζε 

ρξεζηκφηεηα θαη πνιιά απ’ απηά έκελαλ άιπην πξφβιεκα γηα πνιιά – πνιιά ρξφληα.  

Καη ζα ην έρεηε δηαπηζηψζεη, -πσο απηνί, πνπ δελ θαηάθεξαλ 4 ρξφληα, λα ηα 

ιχζνπλ ιέλε ηψξα «ζηγά ηα έξγα, πνπ θάλαλε»  

 

ΔΡΓΑ 

 Αλαθαίληζε πιαηεηψλ 

 Καηαζθεπή - Γεκηνπξγία λέσλ πιαηεηψλ 

 Δπηζθεπέο ζηα πεδνδξφκηα ζε φιν ην κήθνο ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ 

 Οδφο Κνινθνηξψλε: πεδνδξφκηα, δελδξνθπηεχζεηο, θσηηζκφο 

 Γηάλνημε δξφκσλ λένπ ζρεδίνπ θαη θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ 
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 Αιζχιιην ιηκαληνχ Ν. Πεξάκνπ   

 Πίιαξ  ζην ιηκάλη Ν. Πεξάκνπ, φρη ηδάκπα ξεχκα. 

 Ράκπεο ΑΜΔΑ (Γεκαξρείν, πιαηείεο, πεδνδξφκηα), π.ρ. Κεληξηθή Πιαηεία δελ 

είρε πξφζβαζε 

 Σζηκεληφζηξσζε δηαδξφκσλ Κνηκεηεξίνπ, ζε ιίγν νινθιεξψλεηαη 

 Τπφζηεγν ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ Κνηκεηεξίνπ 

 Κηίξην Διαηνπξγηθήο. πληεξήζεθε, εππξεπίζηεθε θαη αμηνπνηήζεθε. 

 Αζθαιηνζηξψζεθαλ 15 δξφκνη θαη αθνινπζνχλ άιινη 55 

 Μειέηε γηα λεξφ ζην Αιεπνρψξη 

 Αλαθαίληζε Γεκαξρείνπ (κέζα-έμσ). Ήηαλ απαξάδεθηε ε θαηάζηαζή ηνπ. 

 Απαγφξεπζε θνξηεγψλ κέζα απφ ηελ Νέα Πέξακν 

 Σνπαιέηα ΑΜΔΑ ζηνλ ρψξν ηεο ΓΔΤΑΜ 

 Σνπαιέηεο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία. Πξέπεη λα ήηαλ ε κνλαδηθή πφιε πνπ δελ 

είρε. 

 Γελδξνθπηεχζεηο θπξίσο ζε ζρνιεία θαη ζε Αιζχιιηα θπξίσο ηεο Νέαο 

Πεξάκνπ 

 Αλαβάζκηζε ηεο ηζρχνο ηνπ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΗ ζηελ ΒΙΠΔ 

 Απνθαηάζηαζε Οδνζηξψκαηνο ζηηο γξακκέο ηνπ ηξαίλνπ ζηελ είζνδν ηεο 

πφιεο 

 Πξαηήξην θαπζίκσλ αδεηνδνηεκέλν 

 πλεξγείν Ορεκάησλ αδεηνδνηεκέλν 

 Καηεδαθίζεηο ξπκνηνκνχκελσλ  

 Ξεθηλάλε άκεζα:- Πεδνδξφκηα ζηε Γ. Μεληδηάηε θαη αζθαιηφζηξσζε απηήο  

                                       απφ ην Γπκλάζην κέρξη ηνλ Αε Γηάλλε 

                           - Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ νκβξίσλ, Οδ. πχξνπ ρηλά 

                           - Γήπεδν 5x5 Μπεξδειή & Βπδαληίνπ  

 

Δπίζεο γηα ηελ βειηίσζε θαη επαχμεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο πξνβήθακε ζε πξνκήζεηα: 

 

 Απνξξηκκαηνθφξνπ Αλαθχθισζεο 16m
3
 

 Απνξξηκκαηνθφξνπ ζχκκεηθησλ Απνξξηκκάησλ 16 m
3
 

 Πξέζζαο Απνξξηκκαηνθφξνπ 

 300 θάδσλ αλαθχθισζεο (κπιε) 

 220 θάδσλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 

 

Ο ηνκέαο θαζαξηφηεηαο έρεη βειηησζεί θαηά πνιχ θαη αμίδνπλ ζπγραξεηήξηα ζε 

φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο  

Δπίζεο βειηηψζακε θαηά πνιχ ηελ αλαθχθισζε. Πέξα απφ ηνπο 300 θάδνπο, 

κπιε θάδνπο, έρνπκε ηνπο θφθθηλνπο, φπνπ γίλεηαη αλαθχθισζε ξνπρηζκνχ θαη 

ππνδεκάησλ, θαζψο θαη ηελ αληαπνδ. αλαθχθισζε) 

 

Κάλακε θαη πξάγκαηα πνιχ απιά απφ ζεβαζκφ ζηνπο ζεζκνχο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ θαη νη πξνεγνχκελνη λα ηα θάλνπλ, αιιά … 
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 Γξαθεία ζηελ αληηπνιίηεπζε θαη ηελ Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ζηελ δηάζεζή ηεο γηα ππνζηήξημε, αιιά ε αληηπνιίηεπζε ηα απαμίσζε θαη δελ ηα 

ρξεζηκνπνίεζε πνηέ.  

 Γξαθείν ζην Σνπηθφ πκβνχιην 

 

Σαπηφρξνλα φκσο έγηλαλ θαη ζπλερίδνληαη θαη κεγάια έξγα θπξίσο ππνδνκήο, 

φπσο:  

 

ΜΔΓΑΛΑ ΔΡΓΑ (Χρημαηοδόηηζη Περιθέρεια ή ΔΠΑ) 

 χγρξνλν θηίξην γηα ζηέγαζε εξγαζηεξίσλ Σερληθνχ Λπθείνπ (5.000 η.κ- 

Κφζηνο 4 εθαηνκ.) 

 Απνρέηεπζε ζην λέν ζρέδην Μεγάξσλ 

 Αληηθαηάζηαζε Γηθηχνπ Όδξεπζεο Μεγάξσλ 

 πκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε 1.100.000 γηα αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο 

ζηνπο δχν ιφθνπο. 

 Νεξφ Κηλέηηαο (εθδφζεθε απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο 9,135 εθ. γηα 4 ππνέξγα) 

αθνινπζεί Αιεπνρσξίνπ  

 ρέδην πφιεο γηα Αιεπνρψξη. Γελ είρε πνηέ. 

 Δθηξνπή ξέκαηνο Αγ. Παξαζθεπήο, έρεη ήδε μεθηλήζεη. Θα γίλεη κε θιεηζηή 

δηαηνκή ππφγεηα. 

 Απνθαηάζηαζε ρσκαηεξήο ζηα Κακπία 110 ζηξεκ., ζρεδφλ ηειεηψλεη θαη 

γίλεηαη πιένλ κία φαζε πξαζίλνπ, απφ ρψξν ζθνππηδηψλ. 

 Γίλεηαη δεκνπξάηεζε γηα ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ ηαπήησλ ζε δχν δεκνηηθά 

γήπεδα: Μεγάξσλ θαη Νέαο Πεξάκνπ.(Π/Τ 650.000 ηα 350.000 ζα ηα πιεξψζεη ν 

Γήκνο) 

 πλδέζεηο ζην δίθηπν απνρέηεπζεο Νέαο Πεξάκνπ  

 Απαιινηξηψζεηο ζηνλ Λνπηξφππξγν. χληνκα νινθιεξψλεηαη ν παξάδξνκνο 

ηεο Δζληθήο, πνπ ζα ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Λνπηξφππξγνπ θαη φρη 

κφλν 

 Άζθαιηνο ΠΔΟΑΚ κέρξη Νεξάθη. χληνκα κέρξη Κηλέηηα  

 χληνκα μεθηλά ε Παηδηθή Υαξά Νέαο Πεξάκνπ (Τπεγξάθε ε 

Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηελ Πεξηθέξεηα) 

 Σειηθφ ζηάδην γηα δηάλνημε δξφκνπ ΠΒ 

 

Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα ηειεηψλεη ην παξακχζη, φηη δελ θάλνπκε κεγάια έξγα. 

Κη απηά δελ είλαη ηίπνηα ζ’ απηά, πνπ ζα αλαθνηλψζνπκε ζχληνκα.  

 

ηελ δχζθνιε απηή ζπγθπξία γηα ηελ θνηλσλία καο, φπνπ ε αλεξγία, ε 

θηψρεηα θαη γεληθψο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη φια ηα λνηθνθπξηά, θαη θπξίσο 

ηα ιατθά ζηξψκαηα ήηαλ επηβεβιεκέλν λα βειηηψζνπκε θαη λα επαπμήζνπκε ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ. 

Καη ην θάλακε κε πνιχ αγάπε θαη κεξάθη, αθνχ έηζη πξνζθέξνπκε άκεζε 

βνήζεηα ζηνλ ζπλάλζξσπν, πνπ έρεη αλάγθε επηβίσζεο.  
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 Κνηλσληθφ Φαξκαθείν 

 Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην 

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν, λέν πέξα απφ απηφ ηεο Νέαο Πεξάκνπ, ηδξχνπκε θαη 

ζηα Μέγαξα  

 Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα (ΣΔΒΑ) 

 Γηαλνκή Σξνθίκσλ 

 Κνηλσληθφ πζζίηην, λέα δξάζε γηα ηνλ Γήκν 

 Κνηλσληθέο Γνκέο κε πξφζιεςε 7 αηφκσλ γηα πζ.-Φαξκ.-Παληνπ. 

 Κέληξν Κνηλφηεηαο  (ζηέγαζε πξψελ ΙΚΑ), πξφζιεςε 7 αηφκσλ. 

πληνληζκφο φισλ ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο κέξηκλαο 

 ΚΔΠ Τγείαο 

 Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο (ΚΓΑΠ) 

 Γηεξεπλάηαη ε αγνξά ελφο ή δχν ιεσθνξείσλ γηα λα απμεζεί ε κεηαθνξηθή 

δπλαηφηεηα πξνο εμππεξέηεζε ησλ κεηαθηλνχκελσλ δεκνηψλ καο. 

 

Γψζακε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη θαηαβάιιακε κεγάιε πξνζπάζεηα ζηνπο 

ηνκείο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  ε λενιαία καο, αθνχ απηή είλαη ην κέιινλ ηεο 

θνηλσλίαο θαη δηθαηνχηαη κεγαιχηεξεο πξνζνρήο 

Α. χολεία 

- Γίδνληαη πιένλ φια ηα  ρξήκαηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, θάηη πνπ δελ γηλφηαλ 

πνηέ  

- Γηαηίζεηαη πξνζσπηθφ θαη κέζα ηνπ Γήκνπ γηα ζπληήξεζε π.ρ. (Λχθεην Ν. 

Πεξάκνπ, έγηλε ζρεδφλ θαηλνχξγην, Αληηθαηαζηάζεθε ηέγε Νεπηαγ. 1
νπ

 -3
νπ

 Ν.Π, 

Καηλ. αίζνπζα κεγάιε ζην 2
ν
 Γεκ. Ν.Π.) 

- Άκεζα μεθηλά ε θαηαζθεπή ηνπ 2
νπ

 Γεκνη. ρνιείνπ Ν. Πεξάκνπ 

- χληνκα ε θαηαζθεπή ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Μεγάξσλ 

- Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Σερληθνχ Λπθείνπ απφ ΚΣΤΠ 

- Δθηεηακέλεο ζπληεξήζεηο απφ ΚΣΤΠ 4
νπ

 Γεκ. ρνιείνπ Μεγάξσλ- 1
νπ

 

Λπθείνπ θαη 1
νπ &  

2
νπ 

 Γπκλαζίσλ Μεγάξσλ 

 

Β. Αθληηικοί Χώροι  

 

- πσο πξναλαθέξζεθε ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαζηηθψλ ηαπήησλ ζηα γήπεδα 

Βχδαληνο θαη Νέαο Πεξάκνπ ζα επαπμήζεη θαηά πνιχ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο 

ησλ γεπέδσλ. Δπνκέλσο ζα εμππεξεηνχληαη πεξηζζφηεξν νη νκάδεο, θαηά ζπλέπεηα 

κεγαιχηεξνο ρξφλνο γηα άζιεζε ηεο λενιαίαο. 

- ηξψζεθαλ δχν αλνηθηά γήπεδα  κπάζθεη ζην 1
ν
 – 3ν Γεκ. Νέαο Πεξάκνπ 

θαη ζην Αιζχιην ΘΔΟΓΝΙΓΟ θαη εηνηκάδεηαη ην ηξίην ζηελ Έμσ Βξχζε  

- Σνπνζεηήζεθε θιηκαηηζκφο ζην πξνπνλεηήξην ηνπ ζηαδίνπ 

- Αγνξάζηεθαλ γηα ηνλ ηίβν εκπφδηα  θαη ζηξψκαηα αικάησλ 

- Σα θιεηζηά γήπεδα έγηλαλ αζθαιή κε ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ 

ηξσκάησλ Πεξηκεηξηθά 

- Δμνπιίζηεθαλ ηα Ιαηξεία ησλ ηαδίσλ  
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- Οινθιεξψζεθε ε πεξίθξαμε ηνπ ηαδίνπ  

- Σνπνζεηνχληαη ηξία (3) θηίξηα πξνθάη γηα απνδπηήξηα αζιεηψλ θαη 

εληεπθηήξην γνλέσλ 

- Αλαθαηλίζζεθαλ θαη εππξεπίζζεθαλ φινη νη βνεζεηηθνί ρψξνη ηνπ ζηαδίνπ  

- Τπφζηεγα εμεδξψλ ζην γήπεδν Ν. Πεξάκνπ θαη ζην βνεζεηηθφ γήπεδν ηνπ 

ηαδίνπ. 

 

Γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ καο δξνκνινγνχκε ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη έξγα γηα: 

 

- Σελ πνιηηηζηηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

 Αξραηνινγηθφ ηνπξηζκφ 

 Θξεζθεπηηθφ Σνπξηζκφ 

- ε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο   

πξνβαίλνπκε ζε ελέξγεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη λέεο ηερλνινγίεο , πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιιψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηδηαίηεξα γηα λένπο επαγγεικαηίεο. Έηζη έρνπκε εμαζθαιίζεη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα:  

 Δδαθνινγηθήο κειέηεο κε 27.00 επξψ  

 Τδξνινγηθήο κειέηεο κε 25.000 επξψ 

 Μειέηεο γηα θξάγκαηα θαη άξδεπζε θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο Κακάξα 

κε 300.000 επξψ. 

 Μειέηεο γηα Αγξνηηθφ Σερλνινγηθφ Πάξθν  κε 200.000 επξψ  

 Καη ηέινο δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζηνλ Γήκν καο Αγξνηηθνχ 

Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ, φπνπ παξάιιεια ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη 

ζεκηλάξηα ή εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα αγξφηεο.  

 

Γηα λα πάκε ηνλ Γήκν πην κπξνζηά θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο 

εμσζηξέθεηαο πνπ ζα καο βγάινπλ απφ ηελ αθάλεηα, πξνβήθακε ζε ελέξγεηεο φπσο:  

1. Μεγάξσλ Γε ζην χληαγκα 

2. Ακθηθηπνλία Αξραίσλ Πφιεσλ. Άλνηγκα ζηηο Κηλέδηθεο Δπελδχζεηο θαη ζηελ 

Κηλέδηθε Αγνξά  

3. (site) Ιζηνζειίδα – Visit Megara 

4. Γηνξηή Οζηξάθσλ  

5. Ίδξπζε Λανγξαθηθνχ Ιζηνξηθνχ θαη θσηνγξαθηθνχ Αξρείνπ απφ ηνλ θ. 

Υαιφθηε Παλαγηψηε 

6. Ίδξπζε Δλεκεξσηηθή θαη Μνξθσηηθή Λέζρεο απφ ηνλ θ. Μηράιαξν Γεψξγην 

7. Αγψλαο Γξφκνπ Ληκέλσλ Νέαο Πεξάκνπ – Πάρεο. (Πξφεδξνη Γεκ. 

Κνηλνηήησλ) 

8. Γίαζιν 

9. Σξίαζιν (Δληαγκέλν ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα) 
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10. Έγηλε επίζεκνο ν Αγψλαο «ηα Υλάξηα ηνπ Παπζαλία» θαη εληάρζεθε ζην 

Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. Έγηλε επίζεκε κέηξεζε απφζηαζεο  

 

Θα κπνξνχζα λα πσ θαη πνιιά άιια αθφκα αιιά ζηακαηψ εδψ.  

Δάλ κε ξσηνχζε θάπνηνο. Δάλ είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε απηά πνπ έρνπκε θάλεη 

ζα έιεγα αβίαζηα φρη, δηφηη ζέινπκε λα θάλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα θαη ζα ηα 

θάλνπκε. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

- Θέινπκε λα αθήζνπκε πίζσ ηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη λα θνηηάμνπκε ην 

κέιινλ θαηάκαηα θαη κε αηζηνδνμία 

- Δίκαζηε ζίγνπξνη, πσο έξρνληαη θαιχηεξεο κέξεο γηα ηνλ Γήκν καο θαη ηνπο 

ζπλδεκφηεο καο 

- Καη ζα γίλνπλ πνιχ θαιχηεξα πξάγκαηα, εάλ φινη αθήζνπκε θαηά κέξνο 

απηά, πνπ καο ρσξίδνπλ θαη αζρνιεζνχκε κε απηά, πνπ καο ελψλνπλ θαη δε 

κπνξεί λα είλαη παξά κφλν ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Γεκνηψλ. 

Τπάξρεη θνηλή ζπληζηακέλε. Σν ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ. ινη καδί κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ζαπκαζηά πξάγκαηα.  


