
 
 
                                                                                                              Μζγαρα 1θ Μαρτίου 2016 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
“Αθλητικό και Πολιτιςτικό Κζντρο” 

του Δήμου Μεγαρζων, ςτο χώρο των 
Ελαιοδεξαμενών, ςτο δρόμο του Περάματοσ 

 
Οι Καςςάνδρεσ διαψεφςκθκαν ακόμθ μία φορά και ζνα ακόμθ ςπουδαίο 

ζργο υποδομισ λειτουργεί και είναι ςτθ διάκεςθ των πολιτϊν των Μεγάρων και τθσ 
Νζασ Περάμου. 

Βρίςκεται ςτθ ςυμβολι τθσ Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Κορίνκου 
(Π.Ε.Ο.Α – Κ) και του δρόμου προσ το Πζραμα ςτθν Λάκκα Καλογιρου. 

Πρόκειται για ζναν πολυχϊρο “Ακλθτιςμοφ και Πολιτιςμοφ” του Διμου 
Μεγαρζων, που διαμορφϊκθκε ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα και διακζτει 
μία τεράςτια κλειςτι αίκουςα Εκδθλϊςεων, απζραντο αφλειο χϊρο και Ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, όπωσ Γιπεδο Μπάςκετ, Ποδοςφαιρικό Γιπεδο 5 Χ 5 και Γιπεδο 
Βόλλεχ, αρκετό Πράςινο που κα διαμορφωκεί κατάλλθλα και επιπλζον  μεγάλο 
χϊρο ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων (Πάρκινγκ). Ο Χϊροσ αυτόσ ζχει ζκταςθ 27 
ςτρεμμάτων, είναι περιφραγμζνοσ και  φυλάςςεται. 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ για το ζργο αυτό δήλωςε: 
«Ενασ αρκετά μεγάλοσ χϊροσ ςε κομβικό ςθμείο, ανάμεςα ςτα Μζγαρα και ςτθν 
Νζα Πζραμο και αυτό εκπζμπει ζναν ςυμβολιςμό, για τον ενοποιθμζνο πλζον Διμο 
μασ, με ζνα τεράςτιο κτίριο, θ καταςκευι του οποίου ολοκλθρϊκθκε το 1979, 
παράμενε από τότε ανεκμετάλλευτοσ και ςχεδόν αχρθςιμοποίθτοσ, παρ’ ότι από το 
2004 είχε παραχωρθκεί ςτον Διμο Μεγαρζων, ωσ χϊροσ “Πολιτιςμοφ και 
Αθλητιςμοφ”. 

Ηταν λοιπόν για τθ Διοίκθςι μασ ζνα ςτοίχθμα, για να αξιοποιιςουμε και 
τον χϊρο και το κτίριο. 

Ετςι λοιπόν με ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ και πολλι εργαςία από το 
προςωπικό του Διμου, ςτο οποίο αξίηουν πολλά και κερμά ςυγχαρθτιρια, 
χρθςιμοποιϊντασ μόνο  τα μθχανιματα και τα εργαλεία του Διμου και ελάχιςτα 
χριματα για τθν αγορά κάποιων υλικϊν, από εγκαταλελειμμζνοσ χϊροσ ζγινε ζνα 
ςτολίδι για το Διμο μασ και ςυνάμα ζνασ χριςιμοσ πολυχϊροσ για Ακλθτικζσ και 
Πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Πρζπει δε να αποδοκοφν τα εφςθμα ςτον άμιςκο Ειδικό φμβουλο του 
Δθμάρχου κ. Γκιϊνθ Ευάγγελο, ο οποίοσ υπιρξε ο πρωτεργάτθσ και ο κινθτιριοσ 
μοχλόσ ςτθν όλθ προςπάκεια. Σον ευχαριςτϊ κερμά. 

Δεν ςταματάμε όμωσ εδϊ. Κάνουμε ενζργειεσ και προςπάκειεσ για 
περαιτζρω αξιοποίθςθ του χϊρου, προκειμζνου να τον καταςτιςουμε ςθμείο 
αναφοράσ ολόκλθρθσ τθσ Αττικισ με τθν δθμιουργία “Αγροτικοφ και Τεχνολογικοφ 
Πάρκου”. 



’ αυτιν τθν προςπάκεια ζχουμε τθ ςυμπαράςταςθ και βοικεια τθσ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ(ΠΕΔΑ) και ιδιαίτερα του κ. Ραυτόπουλου 
Δθμθτρίου, κακϊσ και τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.» 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων Σχζςεων 
 

 

 



 

 

 


