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ΜΕΓΑΡΑ, 9 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, αναφζρει ςτον Υπουργό Υποδομών 
& Μεταφορών κ. Κωνςταντίνο Καραμανλή, την ανάγκη μελζτησ και καταςκευήσ 
αντιπλημμυρικών ζργων ςτην “Ολυμπία Οδό”  για προςταςία των κατοίκων ςτισ 

περιοχζσ Κινζτασ και Νζασ Περάμου 

 
Αυτι τθν περίοδο υλοποιείται ζνα αντιπλθμμυρικό ζργο ςτθν περιοχι τθσ 

Κινζτασ για να προςτατεφςει τθν Ολυμπία Οδό από τα νερά, που κατζρχονται από 
τα Γεράνεια Ορθ,  παροχετεφοντάσ τα, κάτωκεν αυτισ. 

Σο ζργο αυτό ςίγουρα είναι χριςιμο και κα προςτατεφςει τθν Ολυμπία Οδό 
πλιν όμωσ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ διατθρεί επιφυλάξεισ 
μιπωσ αν δεν ζχει μελετθκεί ςωςτά και δεν ζχουν προβλεφκεί τα κατάλλθλα μζτρα 
γίνει αιτία να καταςτραφοφν περιουςίεσ και να κινδυνεφςουν ηωζσ. 

Σαυτόχρονα επιςθμαίνει τθν άμεςθ ανάγκθ νζασ μελζτθσ κι εκτζλεςθσ 
αντίςτοιχου ζργου που ναι μεν κα προςτατεφςει τθν Ολυμπία Οδό από τον όγκο 
των ομβρίων που κατζρχονται από το όροσ Πατζρασ, ςτο φψοσ τθσ Νζασ Περάμου, 
όμωσ να περνάνε κάτω από αυτιν και να οδθγοφνται με αςφάλεια μζχρι τθν 
κάλαςςα διαςφαλίηοντασ τισ ηωζσ και τισ περιουςίεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ. 

Για αυτοφσ τουσ λόγουσ ο κ. ταμοφλθσ ζςτειλε αναφορά (Αρικμ.Πρωτ: 
279/24.5.2020) ςτον αρμόδιο Τπουργό Τποδομϊν & Μεταφορϊν κ. Κωνςταντίνο 
Καραμανλή που αφ’ ενόσ ηθτεί ςχετικι ενθμζρωςθ για το ιδθ εκτελοφμενο ζργο 
ςτθν Κινζτα και αφ’ ετζρου ηθτεί να γίνει νζα μελζτθ προκειμζνου να γίνει το ζργο, 
που χρειάηεται ςτθν περιοχι τθσ Νζασ Περάμου, για προςταςία τθσ Ολυμπίασ 
Οδοφ και των κατοίκων. 

Σε αυτό το ζγγραφο ο κ. Σταμοφλησ επακριβώσ αναφζρει: 
« Κφριε Υπουργζ, αυτιν τθν περίοδο υλοποιείται ζνα αντιπλθμμυρικό ζργο 

ςτθν περιοχι τθσ Κινζτασ του Διμου Μεγαρζων, για να προςτατεφςει τθν Ολυμπία 
Οδό, από τα Νερά, που κατζρχονται από τα Γεράνεια Όρη, παροχετεφοντάσ τα 
κάτωκεν αυτισ. 

Σο ζργο αυτό, ναι μζν κα προςτατεφςει τθν Ολυμπία Οδό, για  να μθν 
κλείνει θ κυκλοφορία ςε ενδεχόμενεσ πλθμμφρεσ, υπάρχει όμωσ ςοβαρό 
ενδεχόμενο, να πλθμμυρίςει τθν περιοχι των οικιςμϊν τθσ Κινζτασ και να 
καταςτραφοφν περιουςίεσ και να χακοφν ανκρϊπινεσ ηωζσ, εάν θ μελζτθ δεν ζχει 
προβλζψει και τα κατάλλθλα ζργα, τα οποία κα πρζπει να υλοποιθκοφν άμεςα και 
που με αςφαλι τρόπο κα παροχετεφουν τα νερά μζχρι τθ κάλαςςα. 



Παρακαλοφμε πολφ, επειδι το κζμα είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και δεν αφορά 
μόνον  περιουςίεσ αλλά και ανκρϊπινεσ ηωζσ, όπωσ μασ ενθμερϊςετε άμεςα, εάν 
ταυτόχρονα με τθν προςταςία τθσ Ολυμπίασ Οδοφ κα γίνουν και τα κατάλλθλα 
ζργα, που κα οδθγοφν τα νερά με αςφάλεια μζχρι τθ κάλαςςα και κα 
προςτατεφουν και τθν περιοχι τθσ Κινζτασ και τισ ηωζσ των κατοίκων αυτισ. 

Δυςτυχϊσ τα παραπάνω δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ ςτθν αντίςτοιχθ 
περίπτωςθ των ζργων τθσ Ολυμπίασ οδοφ ςτθν περιοχι τθσ Νζασ Περάμου του 
Δήμου Μεγαρζων γεγονόσ, που είχε ωσ αποτζλεςμα τα ορμθτικά νερά, που 
κατζβθκαν από το όροσ Πατζρασ ςτθν μεγάλθ πλθμμφρα του Νοεμβρίου 2017, που 
ζπλθξε ταυτόχρονα με τθν ίδια περίπου ζνταςθ και ζκταςθ τισ περιοχζσ τθσ 
Μάνδρασ και τθσ Νζασ Περάμου, επειδι δεν είχαν αςφαλι παροχζτευςθ μζχρι τθ 
κάλαςςα, να δθμιουργιςουν τεράςτιεσ καταςτροφζσ ςτθν περιοχι τθσ Νζασ 
Περάμου. 

Κφριε Τπουργζ, παρακαλοφμε όπωσ γίνουν και ςτθν περιοχι τθσ Νζασ 
Περάμου οι απαραίτθτεσ μελζτεσ και τα αναγκαία ζργα, που κα παραλαμβάνουν τα 
νερά που κατζρχονται από το όροσ Πατζρασ και περνάνε κάτω από τθν Ολυμπία 
Οδό και κα τα οδθγοφν με αςφάλεια μζχρι τθ κάλαςςα, διαςφαλίηοντασ ζτςι όχι 
μόνο τισ περιουςίεσ αλλά και κυρίωσ τισ ηωζσ των κατοίκων τθσ περιοχισ. 

Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτο δίκαιο και εφλογο 
αίτθμά μασ, ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 
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