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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Νέοι τώροι  άθληζης  ζηον αύλειο τώρο ηοσ 1οσ και 2οσ Γσμναζίοσ και καηαζκεσή τώροσ 
ρίυεφν ζηο Σηάδιο «Μεγαρέφν Ολσμπιονικών» 

 
 

Σε ρξεκαηνδόηεζε ύςνπο 150.000 επξώ εμαζθάιηζε ε Πξόεδξνο ηνπ Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟ» θαη 

ην Δ.. κεηά από ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ππνκνλή θαη επηκνλή ελόο έηνπο από ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ γηα ηελ θαηαζθεπή δπν λέσλ έξγσλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ. 

 

ε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή ππεξεζία εθπνλήζεθε ηερληθή κειέηε θαη ππνβιήζεθε 

νινθιεξσκέλε πξόηαζε κεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ αύλειφν αθληηικών σποδομών ηφν 1οσ και 2οσ Γσμναζίφν Μεγάρφν.  

Δηαζθαιίζακε κε ηνλ ηξόπν απηό ηελ έγκριζη ηης τρημαηοδόηηζης καηαζκεσής αθληηικού 

δαπέδοσ ζηα γήπεδα Καλαθοζθαίριζης, Βόλεχ και Ποδοζθαίροσ ζηον αύλειο τώρο 

κόζηοσς 70.000 εσρώ από ηην Γενική Γραμμαηεία Αθληηιζμού.  

ύληνκα ζα γίλεη ν δηαγσληζκόο αλάδεημεο αλαδόρνπ θαη κε ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά κηθξνί θαη 

κεγάινη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηηο λέεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Σαπηόρξνλα αλακέλνπκε ηνλ επόκελν κήλα θαη ηελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο πνπ ππνβάιιακε γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ κε αζιεηηθέο ππνδνκέο ζην Γπκλάζην – Λύθεην ηεο Ν. Πεξάκνπ. 

 

Σν δεύηερο έργο πνπ εγθξίζεθε από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ είναι η καηαζκεσή 

τώροσ ρίυεφν ζηίβοσ κε θισβό για διζκοβολία, βαλβίδα για ζθαιροβολία, διάδρομος 

ακονηιζμού απέλαληη από ην Γημοηικό Σηάδιο «Μεγαρέφν Ολσμπιονικών».  

ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξνέδξν ηνπ ΑΟΜ θ. Καινδνύκε θαη κεηά ηελ εθπόλεζε ηερληθήο κειέηεο 

από ηνλ Αληηδήκαξρν θ. Παπαπαλνύζε ππνβάιακε νινθιεξσκέλε πξόηαζε θαη δηαζθαιίζακε ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε θόζηνπο 78.000 επξώ. ην άκεζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα γίλεη ν δηαγσληζκόο 

αλάδεημεο αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ λένπ αζιεηηθνύ ρώξνπ. 

 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ρώξνπ απηνύ θα μπορέζοσμε να προζελκύζοσμε μεγάλες αθληηικές 

διοργανώζεις ΣΤΙΒΟΥ ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα καο νη αζιεηηθέο δξάζεηο λα ζπλδεζνύλ 

απνηειεζκαηηθόηεξα κε ηνλ αζιεηηθό ηνπξηζκό, θαη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Δήκνπ καο, 

εληζρύνληαο παξάιιεια ηελ εμσζηξέθεηα. 



 

 

 



 

 


