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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Ανάπλαςη τησ περιοχήσ Ακρογιάλι Νέασ Περάμου 

 
Σο πρόγραμμα εκτελεςτζων ζργων του Διμου Μεγαρζων ξεδιπλϊνεται 

κανονικά και οι πολίτεσ τθσ Νέασ Περάμου κα ωφελθκοφν ποικιλοτρόπωσ αφοφ κα 
αλλάξει το τοπίο τθσ περιοχισ ςτο Ακρογιάλι που ιταν χρόνια τϊρα όνειρο για τουσ 
κατοίκουσ. 

Με απόφαςθ του αναπλθρωτι Τπουργοφ Εςωτερικϊν κ. τζλιου Πζτςα 
εγκρίκθκε θ χρθματοδότθςθ του ζργου με το ποςό των δφο εκατομμυρίων  
(2.000.000) Ευρϊ μζςω του προγράμματοσ ΑΝΣΩΝΗ ΣΡΙΣΗ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ προζβθ ςτθν παρακάτω 
διλωςθ: 
 

« Ζνα πάρα πολφ ςθμαντικό ζργο για τθ Νζα Πζραμο, που αφορά ςτθν ανάπλαςθ τθσ 
περιοχισ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ, θ οποία περιλαμβάνει τθν νζα διαμόρφωςθ του παραλιακοφ οδικοφ 
άξονα και των κφριων κάκετων αξόνων, κα δθμοπρατθκεί ςφντομα, αφοφ υπζγραψε τθν 
χρθματοδότθςθ με 2.000.000 €, ο Τπουργόσ κ. Πζτςασ  τζλιοσ, τον οποίο ευχαριςτοφμε 
πολφ. Σο ζργο αυτό είναι ζνα από αυτά, που κερδίςαμε από τθν πρόςφατθ επίςκεψθ του 
Πρωκυπουργοφ ςτον Διμο μασ». 
φμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου κα γίνει ανάπλαςθ τθσ περιοχισ Ακρογιάλι τθσ Νζασ 
Περάμου   και κα υλοποιθκεί νζα διαμόρφωςθ του παραλιακοφ οδικοφ άξονα και των 
κφριων κακζτων αξόνων. 
Ετςι λοιπόν προβλζπεται: 
Α. υνολικι αναβάκμιςθ και μικροκλιματικι βελτίωςθ τθσ παραλιακισ οδοφ κακϊσ και των  
κακζτων ςε αυτιν κυρίων οδϊν με διαόρφωςθ πεηοδρομίων. 
Β. Οργάνωςθ των χϊρων κίνθςθσ  - ςτάςθσ πεηϊν και ςτάκμευςθσ οχθμάτων. 
Γ. Βελτίωςθ, οργάνωςθ, πφκνωςθ κι εμπλουτιςμό του υπάρχοντοσ πραςίνου, με ευεργετικι 
επίδραςθ ςτο μικροκλίμα τθσ περιοχισ. 
Δ. Διαμόρφωςθ χϊρων ςτάςθσ και ανάπαυςθσ πεηϊν. 
Ο Αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου γενικϊσ ςτοχεφει ςτθ ςυνολικι αναβάκμιςθ τθσ 
περιοχισ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ από άποψθ Λειτουργικι, καταςκευαςτικι, Βιοκλιματικι  και 
Αιςκθτικι. 
Ετςι λοιπόν Λειτουργικά οργανϊνονται οι χϊροι κίνθςθσ και ςτάςθσ πεηϊν και οχθμάτων, 
διαμορφϊνονται ςνκικεσ αςφαλοφσ κίνθςθσ των Ατόμων με Ειδικζσ ανάγκεσ με τθ ςυνεχι 
όδευςι τουσ κακϊσ και τισ ράμπεσ κακόδου των πεηοδρομίων ςτο οδόςτρωμα ενϊ 
ταυτόχρονα διαμορφϊνονται ςτα πεηοδρόμια ευχάριςτοι χϊροι κίνθςθσ και ςτάςθσ των 
πεηϊν με κακιςτικά – παγκάκια ςε εςοχζσ.  



Από καταςκευαςτικισ πλευράσ, θ επιλογι των δομικϊν υλικϊν, του εξοπλιςμοφ και 
των καταςκευϊν γίνεται με κριτιρια τθν ποιότθτα, τθν αντοχι ςτθ φυςικι φκορά, τθν 
ευκολία ςτθ ςυντιρθςθ, τθν ευελιξία, τθν αςφάλεια και τθν αποτροπι των ατυχθμάτων, 
τθν επιλογι υλικϊν που να εναρμονίηονται ςε χρϊμα και φφοσ με το περιβάλλον και να 
είναι φιλικά προσ τον χριςτθ. 

Βιοκλιματικά, θ επιλογι των φυςικϊν και τεχνιτϊν υλικϊν ςυντείνει ςτθ βελτίωςθ 
του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ. Η βλάςτθςθ και τα υφιςτάμενα δζνδρα ςτθν περιοχι είναι 
πλοφςια  κι όπου χρειάηεται κα προςτεκοφν κι άλλα ςε χϊρουσ κακιςτικϊν και ςτάςθσ. 

Οςον αφορά τθν αιςκθτικι, θ Αρχιτεκτονικι μελζτθ και θ επιλογι των υλικϊν και 
καταςκευϊν διακρίνεται για τθν απλότθτα και κακαρότθτα όλων των μορφϊν και 
αναβακμίηει τθν ποιότθτα και τθν αιςκθτικι του αςτικοφ τοπίου. 

τισ παρακάτω μακζτεσ μποροφν οι πολίτεσ τθσ Νζασ Περάμου να ζχουν μία εικόνα 
του ζργου όταν ολοκλθρωκεί και μάλιςτα ςχετικά ςφντομα. 
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