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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άρχιςαν τα ζργα ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ ςτον 
 Κακεδρικό Ιερό Ναό 

Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου Μεγάρων 
 
 

 
 

τισ 3 Ιουλίου 2020 θμζρα Παραςκευι,  ζγινε επίςθμα θ εγκατάςταςθ του 
αναδόχου ο οποίοσ είναι ο κ. Νικόλαοσ Μουηάκθσ, που εκπροςωπεί τθν εταιρεία 
«ΔΟΜΗΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» ο οποίοσ ςε 12 μινεσ κα ζχει ολοκλθρϊςει τισ εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ ςτον Ιερό  Μθτροπολιτικό Ναό των Μεγάρων, όπωσ λζει το 
χρονοδιάγραμμα του ζργου. 

Σο γεγονόσ αυτό ζλαβε χϊρα με τθν παρουςία του Δθμάρχου Μεγαρζων 
Γρθγόρθ Σταμοφλθ, του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ 
Κοςμόπουλου και τθσ ςυμπολίτιςςασ Αρχιτζκτονοσ κ. Κατερίνασ Πιπιλι με τθν 
ιδιότθτα τθσ Προϊςταμζνθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ του Κακεδρικοφ Ιεροφ Ναοφ 
Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου Μεγάρων ςτο χϊρο εντόσ του Ναοφ, όπου αρχικά μίλθςε 
θ κ. Πιπιλι και αναφζρκθκε ςτο ιςτορικό τθσ  εξαςφάλιςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ 
του ζργου με ποςό 1.400.000 ευρϊ που διατίκεται από πιςτϊςεισ τθσ  Περιφζρειασ  
Αττικισ. 

 
 



 
 τθ μελζτθ του ζργου ςυμπεριλαμβάνονται εργαςίεσ για τθν ςτατικι 

αποκατάςταςθ του Ναοφ, τθν ανάδειξθ των κεμελίων τθσ Παλαιοχριςτιανικισ 
Εκκλθςίασ, αποκατάςταςθ όλων των εκτεταμζνων φκορϊν του Ναοφ (τοιχοποιϊα 
και ςυντιρθςθ Αγιογραφιϊν) όπωσ και θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
κακϊσ και λειτουργικι και αιςκθτικι αναδιαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 
τθ ςυνζχεια φυςικά μίλθςε ο κ. Μουηάκθσ, που τόνιςε ότι το ζργο κα εκτελεςτεί 
με τθν επιμζλεια, που αρμόηει ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ μελζτεσ και κα παραδοκεί 
ςε 12 μινεσ, κι ζπειτα  πιραν τον λόγο και μίλθςαν δι’ ολίγων ο Διμαρχοσ 
Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ και ο Αντιπεριφερειάρχθσ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Κοςμόπουλοσ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ ςτθ διλωςι του  τόνιςε  τα 
εξισ:  
« Τςτερα από επίμονεσ και ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ των εμπλεκομζνων επί 
οκτϊ (8) ολόκλθρα χρόνια, ζχουμε τθ χαρά και τθν ικανοποίθςθ  να ηοφμε το 
ευχάριςτο γεγονόσ τθσ ζναρξθσ αυτοφ του  τόςο ςθμαντικοφ ζργου και ςε ζναν 
χρόνο “κεοφ κζλοντοσ” κα ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ  όπωσ μασ διαβεβαίωςε λίγο 
πρίν ο κ. Μουηάκθσ. Πρόκειται αςφαλϊσ  για ζνα ”κεάρεςτο ζργο” που ιταν 
επιβεβλθμζνο να γίνει, διότι ςε ότι αφορά τθν εκκλθςία μασ να προςφζρεται 
απλόχερα κάκε βοικεια αφοφ θ εκκλθςία προςφζρει ςτθν κοινωνία πζρα από το  
ςπουδαίο πνευματικό, κοινωνικό και φιλανκρωπικό ζργο, χωρίσ τυμπανοκρουςίεσ 
και διαφθμίςεισ. 

Θζλω να ςυγχαρϊ τον Δεςπότθ μασ κ.κ. Κωνςταντίνον, για όλεσ τισ 
προςπάκειεσ, τον  Πανοςιολογιϊτατο Αρχιμανδρίτθ και υπεφκυνο του 
Μθτροπολιτικοφ Ναοφ κ. Σεραπίωνα Μιχαλάκθ για το αμζριςτο ενδιαφζρον του 
και τισ φροντίδεσ, τθν εκλεκτι ςυμπολίτιςςα Αρχιτζκτονα κ.Κατερίνα Πιπιλι, θ 
οποία ιταν θ ψυχι τθσ υπόκεςθσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν οι ςχετικζσ 
πιςτϊςεισ κακϊσ επίςθσ και  τθν Περιφζρεια Αττικισ, που διαχρονικά ςτιριξε τθν 
υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου.» 
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