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Μζγαρα,  29 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κι άλλεσ αςφαλτοςτρώςεισςε όλο το Δήμο 

Εγκρίθηκε ποςό 2.400.000 ευρώ, από το ΠΔΕ για το ζργο 
“Συντήρηςη Κεντρικοφ Οδικοφ Δικτφου” του Δήμου Μεγαρζων 

 
 

Οι προςπάκειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου Μεγαρζων για τθν αντιμετϊπιςθ 

των τοπικϊν προβλθμάτων δεν ζχουν ςταματιςει οφτε ςτιγμι τόςο προεκλογικά 

όςο και μετεκλογικά. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ με επείγον ζγγραφό του και 

τθν ςυνυποβολι  ςχεδίου  μελζτθσ  ςτισ αρχζσ Ιουλίου ςτον τότε Υπουργό 

Υποδομϊν κ. Σπίρτηθ, ηιτθςε τθν ζγκριςθ και χοριγθςθ ποςοφ 3.000.000 ευρϊ για 

τθν “ςυντιρθςθ του κεντρικοφ οδικοφ δικτφου των Μεγάρων και τθσ Νζασ 

Περάμου”, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τα ςθμαντικά προβλιματα φκορϊν, 

που υπάρχουν ςτο οδικό δίκτυο και δθμιουργοφν ηθτιματα οδικισ αςφάλειασ για 

τα διερχόμενα αυτοκίνθτα και τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. 

Πράγματι το αίτθμα του Δθμάρχου ζγινε δεκτό και με απόφαςθ του 

Υπουργείου Υποδομϊν που κοινοποιικθκε ςτο Διμο Μεγαρζων τθν περαςμζνθ 

εβδομάδα εγκρίκθκε θ διάκεςθ ποςοφ 2.400.000 ευρϊ από το Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων και οι διαδικαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ιδθ 

δρομολογοφνται από τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου. 

Με τθν ζγκριςθ αυτοφ του ποςοφ ςυνεχίηονται τα ιδθ εκτελοφμενα ζργα ςτο 

Διμο Μεγαρζων τα οποία είχαν εξαγγελκεί από τον Διμαρχο προεκλογικά ζτςι 

ϊςτε να δοκοφν λφςεισ ςτα προβλιματα και να βελτιωκεί θ ποιότθτα ηωισ των 

πολιτϊν. 

 



 

Ηδθ ολοκλθρϊκθκε θ αςφαλτόςτρωςθ τθσ περιφερειακισ οδοφ  Δθμάρχου 

Γεωργίου Καςτάνη, από το ςτακμό των Λεωφορείων του ΚΤΕΛ ςτο φόρο μζχρι τον 

κόμβο τθσ Εξω Βρφςθσ, ενϊ προχωροφν τα ζργα τθσ τοποκζτθςθσ τάπθτα ςτο 

δθμοτικό γιπεδο των Μεγάρων, θ διαμόρφωςθ τθσ οδοφ Δθμάρχου Γεωργίου 

Μαυρουκάκθ νοτίωσ του Δθμαρχείου Μεγάρων  με καταςκευι πεηοδρομίων, 

κζςεων πάρκινγκ αυτοκινιτων, ολοκλιρωςθ τθσ τοποκζτθςθσ κραςπζδων και 

πλακόςτρωςθ των πεηοδρομίων ςτθν οδό 28θσ Οκτωβρίου ςτο Γιπεδο ςτθν 

ςυμβολι με τθν οδό Μοράβα, θ διαμόρφωςθ τθσ νζασ πλατείασ δυτικά του 

Προφιτθ Ηλία, τισ εργαςίεσ κακαριςμοφ ςτθν Κινζτα, τθν ςυντιρθςθ του δικτφου 

θλεκτροφωτιςμοφ ςτα Μζγαρα και ςτουσ Οικιςμοφσ, κακαριότθτα ςτισ παραλίεσ. 

Κανζνα ζργο δεν ιταν προεκλογικό και δεν είχε ςκοπό να παραπλανιςει 

ψθφοφόρουσ, όλα εξελίςςονται μζςα από το πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων του 

Διμου είτε είναι προεκλογικι, είτε μετεκλογικι περίοδοσ και φυςικά υπάρχει 

ςυνζχεια ςτισ δθμοτικζσ δράςεισ και μζχρι το τζλοσ του 2019 κα ολοκλθρωκοφν 

πολλά  ζργα, που είχαν ξεκινιςει από τθν αρχι του χρόνου με χρθματοδοτιςεισ 

από τθν Περιφζρεια Αττικισ. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


