
 

 

 

 

 

 

              ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΗΝ Γ. ΜΕΝΙΔΙΑΣΗ  

Κε Διεσθσνηά 

Παρακαλώ να δημοζιεύζεηε ηην παρούζα επιζηολή ζηην εθημερίδα ζας,  ζε απάνηηζη 

ανηίζηοιτοσ δεληίοσ ηύποσ ηοσ ζσνδσαζμού   ΄΄ ΜΕΓΑΡΑ-NEA ΠΕΡΑΜΟ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ΄΄  

ποσ δημοζιεύζαηε  ζηο θύλλο  ηης  25-1-2018. 

                                                 ………………………………….. 

                                      

 «Η  ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΙΣΙΜΟ  ΚΑΙ  ΤΝΑΜΑ  ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΓΙΑ  ΣΟΝ  ΠΕΖΟ  ΠΟΛΙΣΗ».  

 Ζτςι  καταλιγει το δελτίο τφπου του ςυνδυαςμοφ του Κου Μαρινάκθ.    

 Μόνο που αυτό πρζπει να το  εννοείσ και όχι μόνο να το λεσ.  

          Επειδι θ Τεχνικι Υπθρεςία  το αςπάηεται ζμπρακτα, ςυνζταξε μελζτθ για τθν καταςκευι 

πεηοδρομίων ςτθν οδό Γ.Μενιδιάτθ από τθν οδό Χρ. Μωραίτθ ζωσ τθν εκκλθςία τθσ 

Μθτροπόλεωσ 

          Σκοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν, θ δθμιουργία  πεηοδρομίων με περιοριςμό  του πλάτοσ του 

οδοςτρϊματοσ ϊςτε να αποτρζψει τθν οφτοσ θ άλλοσ παράνομθ ςτάκμευςθ των αυτοκινιτων επί 

τθσ οδοφ Γ. Μενιδιάτθ.  

          Η παράνομθ ςτάκμευςθ κακιςτοφςε αδιάβατο τον δρόμο για τα αυτοκίνθτα, ενϊ λόγω  

ανυπαρξίασ πεηοδρομίων ςε πολλά ςθμεία και λόγω ανομοιομορφίασ και  κακισ κατάςταςθσ ςε 

κάποια άλλα,  υπιρχε  κίνδυνοσ και για τθν αςφάλεια των πεηϊν  αφοφ ιταν  αναγκαςμζνοι να 

κυκλοφοροφν επί του οδοςτρϊματοσ.   Το πρόβλθμα αυτό  πολλαπλαςιαηόταν και όλοι το ζχουμε 

παρατθριςει κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ που ςτθν ιερά Μθτρόπολθ τελοφνται  ιερά μυςτιρια θ 

εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ. 

 

 

                                                                                  

Μέγαρα:   29-1-2018   

                                             
 

Προς: MME 

 

                              

                  

 
 

 



          Άλλωςτε ζχει διαπιςτωκεί επανειλθμμζνωσ το φαινόμενο, 2 – 3  αυτοκίνθτα  που 

ςτάκμευαν  παράνομα  ςτον ιδθ ςτενό δρόμο να δθμιουργοφν  τεράςτια προβλιματα ςτθν 

κυκλοφορία πεηϊν και οχθμάτων. 

         Η μελζτθ αυτι εγκρίκθκε ομοφϊνωσ από το Δθμοτικό Συμβοφλιο με ςχετικι απόφαςι του. 

         Μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ του ζργου ιταν υποχρεωμζνοσ, να ςυντάξει 

μελζτθ εφαρμογι (τοπογραφικι αποτφπωςθ – λεπτομερι  χάραξθ του δρόμου - χάραξθ επί του 

εδάφουσ) και αφοφ εγκρικεί από τθν υπθρεςία να προβεί ςτθν καταςκευι του ζργου.  Αντ’ αυτοφ 

ο εργολάβοσ επιχείρθςε με μετροταινία και ανειδίκευτουσ εργάτεσ να χαράξει τον δρόμο. 

       Άμεςα επενζβθ θ υπθρεςία,  χάραξε  επί του εδάφουσ  τα  προβλεπόμενα  από  την  μελέτη  

τοπογραφικά  ςτοιχεία  και ο δρόμοσ καταςκευάηεται κανονικά.  

       Τα αποτελζςματα του ζργου είναι ιδθ  ορατά.  Άνετθ διζλευςθ για κάκε είδουσ τροχοφόρο 

όχθμα, δθμιουργία πεηοδρομίων εκατζρωκεν του δρόμου για τθν αςφαλι διζλευςθ των πολιτϊν 

, διευκόλυνςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ με εφκολθ πρόςβαςθ ςτισ ιδιωτικζσ κζςεισ 

ςτάκμευςθσ, (εκεί που τα παράνομα παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα τουσ εγκλϊβιηαν),  τάξθ και 

άνεςθ ςτθν κυκλοφορία των οχθμάτων. 

       Μία βόλτα από το ζργο ακόμα και ςιμερα που δεν ζχει περαιωκεί  πείκει και τον πλζον 

κακόπιςτο ςυμπολίτθ  για τθν επιτυχι παρζμβαςθ. 

      Όλα τα άλλα είναι ιςτορίεσ για …………………….. 

 

 

 

                                                                        Ο    Διευθυντήσ Σ.Τ 

 

                                                                                  ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΡΟΤΗ 

                                                                                ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 


