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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

φντομα γεγονόσ, το ζργο αποκατάςταςθσ του δρόμου 
και των πεηοδρομίων ςτθν παραλία τθσ Βαρζασ 

 
Υςτερα από ενζργειεσ του Διμου, που μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν 

ςφνταξθ μελετϊν και αιτιματα ςτα ςυναρμόδια Υπουργεία και τθν Περιφζρεια 
Αττικισ εγκρίκθκαν επιτζλουσ όλεσ οι απαιτοφμενεσ αδειοδοτιςεισ και το ζργο τθσ 
αποκατάςταςθσ του δρόμου και των πεηοδρομίων ςτθν παραλία τθσ Βαρζασ 
ςφντομα κα είναι γεγονόσ. 
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Το ζργο προχπολογιςμοφ 2.130.000 Ευρϊ εγκρίκθκε,  χρθματοδοτείται από 
τθν Περιφζρεια Αττικισ, εντάχκθκε ςτα εκτελεςτζα ζργα τθσ Περιφζρειασ Αττικισ με 
ενζργειεσ του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρθ Κοςμόπουλου  και 
εντόσ των θμερϊν κα υπογραφεί θ προγραμματικι ςφμβαςθ μεταξφ Περιφζρειασ 
και Διμου Μεγαρζων, για να εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ. 

Για να υπάρξει αυτό το αποτζλεςμα προθγικθκαν πολλζσ ενζργειεσ του 
Διμου και προςωπικζσ παραςτάςεισ του Δθμάρχου Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ 
ςτισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ και ςτθν Περιφζρεια Αττικισ. 

Αυτό το ζργο δεν είναι οφτε μικρό οφτε και απλό λόγω του ότι βρίςκεται 
ςτθν περιοχι του αιγιαλοφ και υπιρχαν ανυπζρβλθτα εμπόδια που ζπρεπε να 
αντιμετωπιςτοφν από τθ Διοίκθςθ του Διμου και να ξεπεραςτοφν (Λιμενικζσ αρχζσ, 
Υπουργεία κλπ). 

Επειδι κάποιοι ςκόπιμα προςπακοφν με κάκε τρόπο να απαξιϊςουν τισ 
ενζργειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου αλλά και το ίδιο το ζργο, παρακάτω αναφζρεται 
όλο το ιςτορικό, από τότε που ξεκίνθςαν οι διαδικαςίεσ από τον Φεβρουάριο του 
2018 μζχρι και ςιμερα, δθλαδι ςτα τζςςερα (4) χρόνια,για να γίνει κατανοθτό το 
γεγονόσ ότι θ Διοίκθςθ του Διμου ζκανε τα πάντα προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν  
οι μαρακϊνιεσ γραφειοκρατικζσ προχποκζςεισ και να επιτευχκεί θ χρθματοδότθςθ 
του ζργου από τθν Περιφζρεια.  

 



 
 

ΙΣΟΡΙΚΟ 
ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΜΕ ΣΙΣΛΟ «ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΙΧΩΝ 

ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΚΑΣΑΡΡΕΤΕΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΑΡΕΑ» 

 
Τθν 12-2-2018 ςυντάχκθκε ο υπ’ αρικμ. 7/2018 φάκελοσ δεδομζνων τθσ μελζτθσ από τθν Τ.Υ.Δ.Μ. με 
προεκτιμϊμενθ αμοιβι - αξία Σφμβαςθσ 50.673,93 €  με  ΦΠΑ 24%. 
 

Με τθν 90/27-3-2018 Απόφαςθ του το Δθμοτικό Συμβοφλιο απεφάςιςε : 

Α) Εγκρίνει τον υπ’ αρικ. 7/2018 φάκελο δεδομζνων τθσ μελζτθσ. 
Β) Κακορίηει όπωσ θ μελζτθ εκπονθκεί με ανοικτι διαδικαςία, με ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν 
ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων μελετϊν, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ– τιμισ (ΑΔΑ: 6Α2ΟΩΚΠ-Τ10) 
 

Με τθν 187/7-5-2018 Απόφαςθ τθσ θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου μασ απεφάςιςε για «Σφνταξθ όρων 

δθμοπραςίασ του ζργου. 

 
Τθν 22-11-2018 Υπεγράφθ θ με αρ. πρωτ. 22556/2018 Σφμβαςθ ανάκεςθσ τθσ μελζτθσ. 

 
Τθν 18-1-2019 υπεβλικθ από τον ανάδοχο θ Σοπογραφικι Μελζτθ (αρ. πρωτ. 941/1-3-2019), θ οποία 
εγκρίκθκε  30-1-2019 από τθν υπθρεςία μασ. 
 
Τθν 1-3-2019 υπεβλικθ από τον ανάδοχο θ Ακτομθχανικι μελζτθ και προμελζτθ Λιμενικών Ζργων (αρ. 
πρωτ. 4808/1-3-2019), θ οποία εγκρίκθκε  1-4-2019 από τθν υπθρεςία μασ. 
 
Τθν 25-4-2019 εδόκθ εντολι προσ τον ανάδοχο εκπόνθςθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικών επιπτώςεων  (αρ. 
πρωτ. 9091/25-4-2019) 
 
Τθν 4 -11- 2019 (04/11/2019 15:54:15)  κατακζςαμε Αίτθςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ Ζργου / 
Δραςτθριότθτασ προσ ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντικι Ταυτότθτα ΠΕΤ 1911205811) . 
 
Τθν 18-11-2019 διαβιβάςτθκε προσ ΥΠΟΜΕΔΙ θ Μελζτθ Λιμενικών Ζργωνγια κεϊρθςι τθσ (αρ. πρωτ. 
21855/2019) 
 
Τθν 17-1-2020 το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ Επιςτρζφει τθν  ΜΠΕ του ζργουμε παρατθριςεισ 
για τθν επαναςφνταξθ και επανυποβολι τθσ (ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/107061/6639/17-1-2020). 
 
Τθν 24-3-2020 (24/03/2020 13:59:07)  κατακζςαμε εκ νζουΑίτθςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ Ζργου / 
Δραςτθριότθτασ προσ ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντικι Ταυτότθτα ΠΕΤ 2003279912) . 
 
Τθν 22-1-2020Η Γενικι Διεφκυνςθ Υ.ΛΙ.Κ.Υ. του  ΥΠΟΜΕΔΙ με το με αρ. πρωτ. Δ20/2240π.ε./Φ.41/Μ/22-1-
2010 μασ αποςτζλλει κεωρθμζνθ τθν Ακτομθχανικι μελζτθ. 
 
Τθν 24-8-2020Διαβιβάςτθκε από το ΥΠΕΚΑ ο φάκελοσ ΜΠΕ για δθμόςια διαβοφλευςθ και γνωμοδοτιςεισ 
των αρμόδιων υπθρεςιϊν  ζωσ τισ 26/10/2020(ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81147/5367/24-8-2020). 
 
Στο Περιφερειακό Συμβοφλιο Αττικισ διαβιβάςτθκε από τθ Δ/νςθ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΔΙΠΑ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ θ Μελζτθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.: 
2003279912 για λιψθ ςχετικισ Απόφαςθσ. 

 

 
 



Βεβαίωσ από ζνα ςθμείο και πζρα φςτερα από όλεσ τισ ενζργειεσ που 
προαναφζρονται ςτο ιςτορικό των διαδικαςιϊν για αυτό το ζργο υπιρξε κετικι 
αντίδραςθ και προςωπικό ενδιαφζρον του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Λευτζρθ Κοςμόπουλου, ο οποίοσ φρόντιςε για τθν ζνταξθ του ςυγκεκριμζνου ζργου 
ςτο Πρόγραμμα Εκτελεςτζων Εργων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ αποκατάςταςθ του δρόμου και των πεηοδρομίων ςτθν 
Βαρζα  κα αλλάξει ριηικά τθν εικόνα όλου του παραλιακοφ μετϊπου. 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δθμοςίων χζςεων 
 


