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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υπογραφή ςυμβολαίου χρηματοδότηςησ 4ου Δημοτικοφ Σχολείου Μεγάρων 
 
 Καλά νζα για γονείσ, μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ! Σθν Παραςκευι 29/7 ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων 
Γρηγόρησ Σταμοφλησ υπζγραψε το ςυμβόλαιο χρθματοδότθςθσ για τθν ανζγερςθ νζου και ςφγχρονου 
κτιρίου, που κα ςτεγάςει το 4ο Δθμοτικό χολείο Μεγάρων. 
 Σο 4ο Δθμοτικό είχε προβλιματα υποδομϊν. Εδϊ και πάνω από δυο χρόνια ξεκίνθςαν οι 
προςπάκειεσ εξεφρεςθσ οριςτικισ λφςθσ, για να λιξει και θ ταλαιπωρία τθσ προςωρινισ μεταςτζγαςθσ ςτο 
5ο Δθμοτικό. 
 Σο πρϊτο βιμα ζγινε όταν θ ανάγκθ για ανζγερςθ νζου κτιρίου ζγινε επίςθμο αίτθμα του Διμου, 
το οποίο “ετζκθ επί τάπθτοσ” τον Οκτϊβριο του 2020, ςε ςυνάντθςθ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ 
ταμοφλθ με τουσ εκπροςϊπουσ τθσ Κτιριακζσ Τποδομζσ ΑΕ (ΚΣΤΠ), παρόντοσ του τότε βουλευτι και νυν 
Τφυπουργοφ Δικαιοςφνθσ Γιϊργου Κϊτςθρα. Ακολουκϊντασ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ, το αίτθμα ανζγερςθσ 
νζου κτιρίου ζγινε “Ζργο” του Διμου και είχαμε μια κετικι και ουςιαςτικι εξζλιξθ τον Οκτϊβριο του 2021, 
όταν υπεγράφθ από τον Αναπλθρωτι Τπουργό Εςωτερικϊν, τυλιανό Πζτςα, θ ζνταξθ αυτοφ του Ζργου 
ςτο πρόγραμμα «Αντϊνθσ Σρίτςθσ». 
 Παρά τισ δυςκολίεσ (όχι μόνο τεχνικζσ), θ επιμονι και προςιλωςθ του Δθμάρχου ςτο ηιτθμα αυτό, 
που το είχε επιςθμάνει και κατά τθν επίςκεψθ του Πρωκυπουργοφ ςτο Διμο μασ, είχαν ςαν αποτζλεςμα 
τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν και ζτςι, τθν Παραςκευι 29/7 ο Διμαρχοσ υπζγραψε το ςυμβόλαιο 
χρθματοδότθςθσ  με τθ Γενική Διευθφντρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κα Δήμητρα 
Αςημάκη. 
 Φανερά ικανοποιθμζνοσ από τθν εξζλιξθ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ διλωςε: 
«Υπογράψαμε το ςυμβόλαιο για την χρηματοδότηςη τησ καταςκευήσ νζου ςφγχρονου κτιρίου, ςτην θζςη 
του παλαιοφ, το οποίο θα ςτεγάςει το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, με την Γεν. Δντρια του Τ.Π.Δ κ. 
Αςημάκη Μίκα. Σφντομα η ταλαιπωρία μαθητϊν/ριϊν και γονζων του 4ου Δημ. Σχολείου θα λάβει τζλοσ 
και ο Δήμοσ θα αποκτήςει ζνα ακόμα ςφγχρονο ςχολικό κτίριο.» 

 

 


