Μζγαρα, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ
ηθτά τθν ςυνδρομι τθσ ΕΥΔΑΠ
για τον κακαριςμό κλειςτοφ αγωγοφ ςτθ νζα Πζραμο
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ με ζγγραφο, που απζςτειλε
ςιμερα 13 Δεκεμβρίου 2017 ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΕΥΔΑΠ και
προκειμζνου να προλάβει τον κίνδυνο νζων πλθμμυρών ςτθ Νζα Πζραμο, ηθτά τον
κακαριςμό του ρζματοσ, το οποίο με κλειςτό αγωγό καταλιγει ςτο Λιμάνι, που ζχει
μπαηωκεί με φερτζσ φλεσ από τθν πλθμφρα τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017.
Το πλιρεσ κείμενο τθσ επιςτολισ του Δθμάρχου αναφζρει τα εξισ:
« ΘΕΜΑ: Κίλδπλνο Πιεκκπξώλ
Σαο γλωξίδνπκε, όηη από ηελ πξόζθαηε ζενκελία ηεο 15εο
Ννεκβξίνπ 2017 ε πόιε ηεο Νέαο Πεξάκνπ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέωλ
ππέζηε αλππνιόγηζηεο θαηαζηξνθέο θαη κία από ηηο αηηίεο ήηαλ θαη
ην ξέκα, ην νπνίν κε θιεηζηό αγωγό θαηαιήγεη ζην ιηκάλη, πνπ ην
κπάδωζε κε θεξηέο ύιεο θαη ηαπηόρξνλα δεκηνύξγεζε πνιιέο θαη
ζνβαξέο δεκηέο ζε θαηαζηήκαηα θαη ζπίηηα ζην θέληξν ηεο πόιεο κε
ηηο ηεξάζηηεο πνζόηεηεο λεξνύ, πνπ μερπζήθαλ κε πίδαθα 2-3
κέηξωλ, από ην θξεάηην, ηνπ νπνίνπ ην θαπάθη εθηηλάρηεθε.
Ο αγωγόο απηόο ηνπ ξέκαηνο είλαη ηώξα ζρεδόλ γεκάηνο από
θεξηέο ύιεο ζε πνζνζηό, πνπ κπνξεί λα πξνζεγγίδεη θαη ην 80%.
Απηό ζεκαίλεη, πωο γηα λα πιεκκπξίζεη ηώξα ε πόιε θαη λα
δεκηνπξγεζνύλ θαηαζηξνθέο δελ ρξεηάδεηαη ζενκελία, δηόηη αξθεί
θαη κία λεξνπνληή, αθνύ πιένλ ην λεξό δελ ζα κπνξεί λα πεξλά από
ηνλ αγωγό θαη λα θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα.

Γηα ηνπο παξαπάλω ιόγνπο απεπζπλόκαζηε
ζε ζαο,
γλωξίδνληαο ηελ θνηλωληθή επαηζζεζία ζαο, αιιά θαη ηελ
ηερλνγλωζία θαη ηηο δπλαηόηεηεο, πνπ έρεηε θαη δεηνύκε όπωο
ζπλδξάκεηε, ώζηε λα θαζαξηζηεί ν ελ ιόγω αγωγόο, εη δπλαηόλ ην
ηαρύηεξν, γηα λα απνθεπρζνύλ ζην κέιινλ πιεκκύξεο θαη
θαηαζηξνθέο ζηελ πόιε ηεο Νέας Περάμοσ.
Με την βεβαιότητα, ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας, σας
εσταριστούμε εκ των προτέρων.»
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