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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εργα προχπολογιςμοφ 1.300.000 Ευρώ ανακοινώθηκαν χθέσ από τον 

Περιφερειάρχη Αττικήσ κ. Γιώργο Πατοφλη  για το   “Βουρκάρι” 

Ο Πεξηθεξεηάξρεο Αηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ζην Δήκν Μεγαξέσλ ρζέο Δεπηέξα 6 Ινπιίνπ, κεηέβε  καδί 
κε ην Δήκαξρν Μεγαξέσλ Γρηγόρη Σηαμούλη, ζηνλ πδξνβηόηνπν, ζηελ 
πεξηνρή Βοσρκάρι Αγίαο Τξηάδαο Μεγάξσλ, πνπ είλαη από ηνπο 
ζεκαληηθόηεξνπο ζηελ Αηηηθή, κε κεγάιε πεξηβαιινληηθή αμία. 

Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ, παξνπζία ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Λεπηέξε 
Κνζκόπνπινπ, ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθπξνζώπσλ 
ηνπηθώλ θνξέσλ, Αληηδεκάξρσλ ηνπ Δήκνπ Μεγαξέσλ, ησλ επηθεθαιήο ησλ 
Δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ κ.κ. Γιώργοσ Κοσμπέηζοσ, Γιώργοσ Μπερδελή, 
Κλεάνθη Βαρελά, Αγγελοσ Μακρσγιάννη, άιισλ Δεκνηηθώλ Σπκβνύισλ 
θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Νέαο Πεξάκνπ Γιάννη Σεβαζηή, ν 
θ. Παηούλης αλαθνίλσζε ηελ απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο λα πξνρσξήζεη ζε 
έξγα, πξνϋπνινγηζκνύ 1,3 εθ. επξώ, γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πην ζεκαληηθνύ πδξνβηόηνπνπ ηεο Αηηηθήο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην ΕΣΠΑ 
2021-2027. 

Επηπξόζζεηα ελεκεξώζεθε από ην Δήκαξρν Μεγαξέσλ Γρηγόρη 
Σηαμούλη, γηα ηελ ηζηνξηθή αμία ηνπ ηείρνπο ηεο Αγίαο Τξηάδαο πνπ ηνπ 
πξόηεηλε λα εληαρζεί απηό ζην πξόγξακκα ησλ εθδειώζεσλ γηα ηα 200 
ρξόληα από ηελ Επαλάζηαζε ηνπ ‘21 θαη δεζκεύζεθε λα εμεηάζεη ηελ 
πξννπηηθή λα γίλνπλ παξεκβάζεηο αλάδεημήο ηνπ, κέζα από ηελ έληαμή ηνπ 
ζην πξόγξακκα πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

 

Επίζεο ν Γήμαρτος έζεζε ππόςε ηνπ θ. Παηούλη ην δήηεκα ηεο 
αλάπηπμεο όιεο ηεο πεξηνρήο ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ Ιακαηηθνύ Τνπξηζκνύ 
εθ’ όζνλ νη κεηξήζεηο γηα ηελ ζάιαζζα δείρλνπλ όηη ηα λεξά είλαη πνιύ 
θαζαξά  θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο όηη ε ιάζπε ζηελ αγία Τξηάδα είλαη 
θαηάιιειε γηα ην ζθνπό απηό. 



Σε δειώζεηο ηνπ ν θ. Παηούλης επηζήκαλε ηα εμήο: 

«Επηιέμακε ζήκεξα λα επηζθεθζνύκε έλαλ από ηνπο πην ζεκαληηθνύο 
πγξνβηόηνπνπο ηεο Αηηηθήο ζε κία ηζηνξηθή πεξηνρή θαη λα αλαθνηλώζνπκε 
ηελ πξόζεζε καο λα δξνκνινγήζνπκε ζπγθεθξηκέλα έξγα γηα ηελ πξνζηαζία 
θαη ηελ αλάδεημή ηνπ, παξάιιεια κε παξεκβάζεηο εθπαηδεπηηθνύ ραξαθηήξα. 
Είκαζηε ζηελ θάζε νινθιήξσζεο ησλ κειεηώλ γηα ηα έξγα ύςνπο 1.3 εθ. 
επξώ, ηα νπνία εληάζζνληαη ζην ΕΣΠΑ 2021-2027. Πξόζεζή καο είλαη θαη κε 
άιιεο ήπηεο ππνδνκέο λα ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζηαζία θαη αλάπιαζε ηεο 
πεξηνρήο. Επελδύοσκε ζσλεηδεηά ζε έργα προζηαζίας θαη αλαβάζκηζες ηοσ 

περηβαιιοληηθού ηοπίοσ ζηελ Αηηηθή, κε ζηότο λα γίλεη Περηθέρεηα-Πρόησπο 

εσδωίας». 

Ο Δήμαπσορ Μεγαπέων Γρεγόρες Σηακούιες εςσαπίζηηζε ηον 

Πεπιθεπειάπση για ηην ζςνεπγαζία, ηην  ςποζηήπιξη και ζςμβολή ηος ζηην ανάδειξη 

ηων ζςγκπιηικών πλεονεκηημάηων ηος ιζηοπικού Δήμος Μεγαπέων. 
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