
 

 

                                                                                                                       Μζγαρα 21 Μαρτίου 2016  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υνάντηςη του Δημάρχου Μεγαρζων κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ με την Πρόεδρο τησ 

Εταιρείασ ΚΣ.ΤΠ Α.Ε. (Κτιριακζσ υποδομζσ) κ. Κοντοφλη Ιωάννα, για τα χολεία 

των Μεγάρων και τησ Νζασ Περάμου, παρουςία και του Βουλευτή του ΤΡΙΖΑ κ. 

Πάνου κουρολιάκου   

Σθν Σετάρτθ 16 Μαρτίου 2016, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ 

ταμοφλθσ είχε ςτθν Ακινα, ςυνάντθςθ με τθν Κα Ιωάννθ Κοντοφλθ, Πρόεδρο τθσ 

Εταιρείασ ΚΣ.ΤΠ Α.Ε. (Κτιριακζσ Τποδομζσ), πρϊθν Οργανιςμό χολικϊν Κτιρίων 

(Ο..Κ.) για τα ηθτιματα που αφοροφν τα χολεία των Μεγάρων και τθσ Νζασ 

Περάμου. 

Παρϊν ςτθ ςυηιτθςθ ιταν και ο Βουλευτισ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ του 

ΤΡΙΖΑ κ. Πάνοσ κουρολιάκοσ, ο οποίοσ ςυμπαρίςταται πάντα κετικά ςτθν 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων του Διμου Μεγαρζων. 

Σο κλίμα ςτθ ςυνάντθςθ ιταν πολφ φιλικό και αφοφ ο Διμαρχοσ  ενθμζρωςε 

τθν Πρόεδρο εμπράκτωσ θ Κα Κοντοφλθ ζδειξε ότι κα βοθκιςει να βρεκοφν λφςεισ 

ςτα προβλιματα τόςον άμεςα όςο και μεςοπρόκεςμα, μάλιςτα ζδωςε εντολι και 

ιδθ Μθχανικόσ τθσ εταιρείασ τθν Δευτζρα 21 Μαρτίου, επιςκζφκθκε  χολεία του 

Διμου που χριηουν ςοβαρϊν και μεγάλων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ.  

 Διαπίςτωςε ιδθ και κατζγραψε τα κζματα  - προβλιματα και κα ειςθγθκεί 

αρμοδίωσ για τθν άμεςθ επίλυςι τουσ. 

Τςτερα λοιπόν από τθν αυτοψία  κα γίνουν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ μεγάλθσ 

κλίμακασ  ςτο 1ο Λφκειο Μεγάρων, ςτο 1ο και 2ο Γυμνάςιο Μεγάρων. 

χετικά με τθν ανζγερςθ του 2ου Δθμοτικοφ χολείου και του 2ου 

Νθπιαγωγείου Νζασ Περάμου οι Μελζτεσ ολοκλθρϊνονται και μζχρι τζλοσ Ιουνίου 

κα ςυνταχκοφν τα Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ και μζχρι τζλοσ του ζτουσ εκτιμάται ότι κα 

ξεκινιςουν οι εργαςίεσ καταςκευισ τουσ. 



 

 

Πρόκειται για ζνα χολείο ΠΡΟΣΤΠΟ, που ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ κα 

διακζτει Τπόγειο Γκαράη, Γιπεδο με εξζδρεσ, υπαίκριο Θεατράκι, Αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων για διάφορεσ εκδθλϊςεισ, Κουηίνα, αίκουςα φαγθτοφ, 

Αίκουςα Πλθροφορικισ, Αίκουςα Φυςικϊν Επιςτθμϊν μζχρι και Γραφείο για να 

ςτεγαςτεί ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων κα διακζτει. 

Επίςθσ ςφντομα κα δρομολογθκοφν οι εργαςίεσ για τθν ανζγερςθ του 3ου 

Γυμναςίου Μεγάρων. 

Σο κυρίωσ αντικείμενο ζργου των ΚΣ.ΤΠ αφορά ςτθν καταςκευι και τον 

εξοπλιςμό χολείων – Νοςοκομείων, Δικαςτικϊν κτιρίων και Φυλακϊν και ςτόχοσ 

τθσ ίδιασ εταιρείασ είναι να παρζχει Σεχνικζσ υμβουλζσ και βοικεια ςτθν Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ. 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 


