
 

Μζγαρα, 17 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ηθτεί με ζγγραφά του, 
προσ τθν Αντιπεριφζρεια  Δυτικισ Αττικισ  ζργα, για τθν 

αντιπλθμμυρικι προςταςία τθσ Νζασ Περάμου και τθ διευκζτθςθ 
απορροισ Ομβρίων υδάτων ςτθ Νζα Πζραμο 

διερχόμενα μζςω Π.Ε.Ο.Α.Κ. 
 

Με δφο ζγγραφά του ( αρικμ. Πρωτ: 12831 και 12832 / 12 Ιουλίου 
2018) προσ τον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Γιάννθ Βαςιλείου, 
ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ηθτεί τθν καταςκευι 
τεχνικών ζργων, για τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία τθσ Νζασ Περάμου. 

 

Συγκεκριμζνα ςτο πρώτο ζγγραφο ο κ. Σταμοφλθσ αναφζρει: 
 

«Έρεη παξαηεξεζεί όηη κεηά από έληνλεο αιιά θαη ζπλήζεηο 

βξνρνπηώζεηο ηα όκβξηα ύδαηα, πνπ απνξξένπλ από ηηο πεξηνρέο 

Λνπηξόππξγνο θαη Νεξάθη, εκπνδίδνληαη λα θαηαιήμνπλ ζηελ ζάιαζζα από 

ηελ Παιαηά Εζληθή Οδό Αζελώλ Κνξίλζνπ θαη ζπγθεληξώλνληαη επί απηήο 

δεκηνπξγώληαο κηθξέο ιίκλεο.  

Απηό πξνθαιεί ζνβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα ζην νδηθό δίθηπν 

αιιά θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο ηωλ νδεγώλ θαη ηωλ θαηνίθωλ ηεο πεξηνρήο. 

   Σα ζεκεία ζηα νπνία εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα είλαη ηα εμήο:  

α)Πεηξαϊθή Παηξαϊθή β) Σαβέξλα «Φωηίνπ» γ: Αλαηνιηθόηεξα ηαβέξλαο 

«Φωηίνπ», δ:Πξαηήξην πγξώλ θαπζίκωλ (λπλ REVOIL), ε) Σαβέξλα 

«Αλεκνιόγην» (πξώελ ΣΡΑΣΑ). 

Παξαθαινύκε όπωο κεξηκλήζεηε γηα ηωλ θαηαζθεπή ηερληθώλ έξγωλ 

δηέιεπζεο ηωλ ομβρίων σδάηων από ηελ Παιαηά Εζληθή Οδό Αζελώλ 

Κνξίλζνπ γηα ηελ νκαιή θαη αλεκπόδηζηε απνξξνή ηνπο ζηνλ ζαιάζζην 

απνδέθηε.» 

 
 



 
 

Στο δεφτερο ζγγραφο ο Διμαρχοσ αναφζρει: 
« Μεηά ηα πιεκκπξηθά θαηλόκελα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 

Ννέκβξην ηνπ 2017 αιιά θαη απηά, πνπ ζπλέβεζαλ κόιηο πξόζθαηα ζηηο 26 

θαη 27 Ινπλίνπ 2018 κε θύξηα παζνύζα πεξηνρή απηή ηεο Νέαο Πεξάκνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ δπζεπίιπηεο θαη αλεπαλόξζωηεο βιάβεο ζηνλ νηθηζηηθό ηζηό 

ηεο πόιεο, ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, ζην νδηθό δίθηπν, ζηα δίθηπα θνηλήο 

ωθέιεηαο αιιά θαη ζηνλ ιηκέλα ηεο Νέαο Πεξάκνπ. 

πλέπεηα απηώλ ηωλ θαηαζηάζεωλ ήηαλ λα θξάμεη κε θεξηέο ύιεο ε 

θιεηζηή δηαηνκή, πνπ δηέξρεηαη εληόο ηεο πόιεωο ηεο Ν. Πεξάκνπ θαη 

θαηαιήγεη ζην ιηκάλη.  

Η ζπγθεθξηκέλε θιεηζηή δηαηνκή, μεθηλάεη βνξείωο ηνπ βνξείνπ 

παξάδξνκνπ ηεο Νέαο Εζληθήο Οδνύ Αζελώλ Κνξίλζνπ  θαη θαηαιήγεη ζην 

ιηκάλη ηεο Νέαο Πεξάκνπ.  

Πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε ζε κειινληηθό ρξόλν παξόκνηεο 

θαηαζηάζεηο ζεωξνύκε απαξαίηεηε ηελ ΑΜΕΗ καηαζκεσή ανοικηής 

λεκάνης ζσγκένηρωζης ηων θερηών σλών κε κηθξά έξγα αλάζρεζεο ηωλ, 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε αθεηεξίαο ηνπ θιεηζηνύ αγωγνύ, έηζη ώζηε λα κελ 

εηζέξρνληαη εληόο απηνύ, θαη λα είλαη εθηθηή θαη έγθαηξε ε απνκάθξπλζε ηνπο. 

Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε θαηαζθεπή ηερληθνύ έξγνπ ζηε  ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε  γηα ηελ δηεπζέηεζή ηνπ ρεηκάξξνπ εληόο ηεο θνίηεο ηνπ, δηόηη ηα ύδαηα 

εθηξέπνληαη θαη πιεκκπξίδνπλ ηηο παξαθείκελεο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, ην 

νδόζηξωκα θαη ηηο νηθίεο.» 

 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 
 
 


