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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το “όνειρο”,  για την υδροδότηςη τησ Κινζτασ υλοποιείται 
 

Η υδροδότηςη τησ Κινζτασ από το δίκτυο τθσ ΕΥΔΑΠ ιταν όνειρο και 
προςδοκία των κατοίκων για πολλζσ δεκαετίεσ κι ζφταςε θ ϊρα τθσ υλοποίθςισ 
του. Οφτε είναι ψζματα οφτε είναι οφκαλμαπάτθ. 

Υςτερα από ςειρά διαδικαςιϊν, που διιρκεςαν πολφ χρόνο το ζργο αυτό 
επιτζλουσ χρθματοδοτικθκε και φςτερα από διαγωνιςμό εγκαταςτάκθκε ο 
ανάδοχοσ και ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ. 

Επαψε θ υπόκεςθ αυτι να είναι απλά μία προεκλογικι υπόςχεςθ και να 
είναι ζνα ςπουδαίο γεγονόσ, το οποίο φυςικά και αναντίρρθτα και χωρίσ να 
παραγνωρίηεται θ ςυμμετοχι και άλλων, πιςτϊνεται ςτον Διμαρχο Μεγαρζων 
Γρηγόρη Σταμοφλη, ο οποίοσ ευτφχθςε να είναι και παρϊν ςτισ πρϊτεσ εκςκαφζσ, 
για τθν καταςκευι των δφο δεξαμενϊν, που κα γίνουν ςφμφωνα με τθν μελζτθ του 
ζργου,  τθν περαςμζνθ εβδομάδα, από όπου είναι και οι ςυνθμμζνεσ φωτογραφίεσ, 
τθν Παραςκευι  27  Νοεμβρίου 2020,  με τον εκπρόςωπο τθσ καταςκευαςτικισ 
εταιρείασ και νομοτελειακά κα είναι εκείνοσ, που κα ανοίξει τον κρουνό, για τθν 
τροφοδότθςθ του δικτφου υδρεφςεωσ τθσ περιοχισ  ςτα επίςθμα εγκαίνια του 
ζργου. Πλζον και ο οιοςδιποτε κακόπιςτοσ ζχει πειςτεί ότι το ζργο ξεκίνθςε και κα 
ολοκλθρωκεί ςφντομα. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 

 
« Ξεκίνηζε η υλοποίηζη ηου επ́γου ηηρ μεηαθοπάρ νεπού ηηρ ΕΥΔΑΠ ζηην 

Κινεήηα. Φθερ επιζκεθθηκ́αμε, με ηον εκπποζ́ωπο ηηρ εηαιπείαρ, που εχ́ει 

αναλάβει ηο επ́γο, ηον χωπ́ο οπ́ου εχ́ουν απχίζει επγαζίερ για ηην καηαζκευη ́

ηων δύο δεξαμενων́, που θα ηποθοδοηούν ολ́η ηην Κινεήηα. Τωπ́α πλεόν δεν 

ππεπ́ει να υπάπχει καμία απολύηωρ αμθιβολία, οήι πολύ ζύνηομα λύνεηαι ηο 

ζοβαπο ́πποβ́λημα ηηρ υδποδοήηζηρ ηηρ Κινεήηαρ και οήι ο διακαηρ́ ποθ́ορ, 

εδω ́ και δεκαεηίερ, ηων καηοίκων ηηρ ικανοποιείηαι. Εκηιμάηαι, οήι μεχ́πι να 

ολοκληπωθεί αυ ηο ́ ηο επ́γο, η ΕΥΔΑΠ θα καηαζκευάζει και ηο εζωηεπικο ́

δίκηυο ηηρ Κινεήηαρ.» 
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