
 

Μζγαρα, 17 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ημαντικζσ αποφάςεισ για Αςφαλτοςτρώςεισ δρόμων, 
ςτα Μζγαρα, ςτη Νζα Πζραμο και ςτουσ οικιςμοφσ 

 
το προθγοφμενο Δημοτικό υμβοφλιο ελιφκθςαν ςθμαντικζσ αποφάςεισ 

για τθν αςφαλτόςτρωςθ δρόμων του Διμου, οι οποίοι ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ 

ηθμίεσ από τα εκτελοφμενα ζργα τθσ Τδρευςησ, τθσ Αποχζτευςησ και των Οπτικών 

Ινών, ςτα οποία βεβαίωσ πρζπει να προςτεκοφν και οι μεγάλεσ βλάβεσ και ηθμιζσ 

από τισ πλημφρεσ τησ 15ησ Νοεμβρίου 2017 και τθσ 26ησ Ιουνίου 2018, που ζπλθξαν 

πολλζσ περιοχζσ του Διμου μασ.  

χετικά με το ηιτθμα αυτό ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ 

διλωςε: 

« Είναι γεγονόσ ότι όςο διαρκοφςε θ εκτζλεςθ των παραπάνω ζργων δεν 

ιταν δυνατι θ αςφαλτόςτρωςθ των δρόμων, αφοφ κα είμαςτε αναγκαςμζνοι να 

τουσ ξαναςκάψουμε. 

Ετςι λοιπόν τϊρα, που τα ζργα αυτά βαίνουν προσ τθν ολοκλιρωςι τουσ 

μποροφμε να υλοποιιςουμε τα μεγάλα ζργα τθσ αςφαλτόςτρωςθσ ςχεδόν όλων 

των κατεςτραμμζνων δρόμων. 

Πζρα λοιπόν από τα ζργα αςφαλτόςτρωςθσ που ιδθ ζχουν γίνει ( Δημάρχου 

Γεωργίου Μενιδιάτη, Δημάρχου Γεωργίου χινά, Είςοδοσ Μεγάρων από γζφυρα 

Πάχησ μζχρι φανάρια, Πίνδου, Μυκηνών, Κωςτή Παλαμά, Μποφςκου, Δημάρχου 

Θεοδώρου Σςεκζ κλπ) και από αυτά, που είναι ςε εξζλιξη (Προχπολογιςμοφ 

1.850.000 Ευρώ και 307.000 Ευρώ για 57 δρόμουσ ςε Μζγαρα και Νζα Πζραμο) 

ελιφκθ από το Δθμοτικό υμβοφλιο, απόφαςθ ζγκριςθσ μελετών και τρόπου 

εκτζλεςησ, για τα παρακάτω ζργα: 

- Προχπολογιςμόσ 2.500.000 Ευρϊ για ςυντιρθςθ κεντρικοφ Οδικοφ 

Δικτφου ςε ΜΕΓΑΡΑ και ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ. 

- Προχπολογιςμόσ 120.000 Ευρϊ για αςφαλτόςτρωςθ δρόμων ςτο 

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ. 



 

- Προχπολογιςμόσ 20.000 Ευρϊ για αςφαλτοςτρϊςεισ ςτο ΝΕΡΑΚΙ. 

- Προχπολογιςμόσ 400.000 Ευρϊ για ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ 

δρόμων ςε ΜΕΓΑΡΑ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ και ΚΙΝΕΣΑ. 

    Και βεβαίωσ ζπεται και ςυνζχεια, αφοφ είμαςτε ςε ςυνεργαςία με το 

Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν για άλλο ζνα μεγάλο ζργο 

αςφαλτοςτρώςεων, κακϊσ και για άλλα ζργα, για τα οποία ζχουν υποβλθκεί 

αρμοδίωσ οι ςχετικζσ μελζτεσ.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 


