
 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δημοςίων Σχέςεων 
Τηλ: 22963 20106 

Email: pr.megara@gmail.comΜέγαρα,15 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ 
 

Σηηο 15 Απξηιίνπ 2019 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην Μεγαξέσλ 

γλσκνδόηεζε αξλεηηθά επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο «δηαζύλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελεξγείαο ηεο λήζνπ Κξήηεο κε ην ειιεληθό ζύζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο», επεηδή ήηαλ αόξηζηε.  

Σηε ζπλέρεηα ζπζηάζεθε επηηξνπή αγώλα, πνπ αλέιαβε κεηαμύ 

άιισλ δξάζεηο ελεκέξσζεο, όπσο ε εκεξίδα κε ζέκα «Επηπηώζεηο ηεο 

ππόγεηαο δηέιεπζεο θαισδίνπ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλερνύο 

ξεύκαηνο ππεξπςειήο ηάζεο ±500Κλ (δηαζύλδεζε Κξήηεο – Αηηηθήο κέζσ 

Μεγάξσλ)» πνπ ζπλδηνξγαλώζεθε από ηελ επηηξνπή αγώλα ην ζύιινγν 

Επηζηεκόλσλ Μεγάξσλ θαη ην Δήκν Μεγαξέσλ ζηηο 3 Ινπιίνπ 2019. 

Παξάιιεια ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ είρε ζπλερείο δηαβνπιεύζεηο κε ηνλ 

ΑΔΜΗΕ θαη ηνλ Υπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο. 

Οη αξκόδηνη επηζηήκνλεο, ειεθηξνιόγνη – κεραλνιόγνη, θαζεγεηέο 

ηνπ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ παξνπζίαζαλ κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα, 

κέζα από κηα εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε θαη κε αλαθνξέο ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία πσο ην θαιώδην απηό, πνπ ζα είλαη ζακκέλν ζε βάζνο ζρεδόλ 2 

κέηξσλ θαη θαιπκκέλν κε κπεηόλ από πάλσ, δε ζα έρεη επηπηώζεηο ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηώλ. 

Αλαδεηήζεθε θαη ε αληίζεηε άπνςε, όκσο δελ ππάξρεη νύηε έλαο 

επηζηήκνλαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ λα ππνζηεξίδεη ην αληίζεην. 

Παξά ην γεγνλόο ηεο κε επηβάξπλζεο ηεο πγείαο ησλ πνιηηώλ, επεηδή 

ζα ππάξμεη όριεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ, ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ θ. 

Γξεγόξεο Σηακνύιεο ζηηο ζπλερείο επαθέο κε ηνλ ΑΔΜΗΕ θαη ηνλ Υπνπξγό 

θ. Φαηδεδάθε δηεθδίθεζε ηελ όζν ην δπλαηόλ κηθξόηεξε όριεζε ηεο πεξηνρήο 

θαη βέβαηα αληηζηαζκηζηηθά έξγα. 
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Σηε δηάξθεηα ηωλ δηαβνπιεύζεωλ επεηεύρζεζαλ ηα εμήο: 

 Τν ζεκείν πξνζαηγηάισζεο δελ ζα είλαη ζηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή ηνπ 

Άε Νηθόια, αιιά ζηελ πεξηνρή Καηζνύιε Μαληξάθη, ζην ζεκείν ηέξκα 

αλαηνιηθά. 

 Η δηέιεπζε ηνπ θαισδίνπ δε ζα ζίμεη θακία ηδηνθηεζία. 

 Η δηέιεπζε δε ζα γίλεη κέζα από ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Νέαο 

Πεξάκνπ. 

 Η δηέιεπζε ζα γίλεη παξάιιεια κε ηνλ παξάδξνκν ηεο Εζληθήο Οδνύ 

 Η εγθαηάζηαζε κεηαηξνπήο ηνπ ζπλερνύο ξεύκαηνο ζε 

ελαιιαζζόκελν, ην κνλαδηθό θνκκάηη ηνπ έξγνπ, πνπ ελδερνκέλσο λα 

έρεη επηπηώζεηο, ζύκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο, ζα γίλεη ζε πεξηνρή ηνπ 

Αζπξνπύξγνπ. 

 Σην ζεκείν πξνζαηγηάισζεο δε ζα γίλεηαη θακία κεηαηξνπή παξά 

έλσζε ηνπ ππνζαιιάζηνπ κε ην ππόγεην θαιώδην. 

Πνιύ ζεκαληηθό γηα ην Δήκν καο είλαη θαη ην γεγνλόο πσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ επαθώλδηαβεβαηώζεθε πσο ζα γίλνπλ αληηζηαζκηζηηθά έξγα ζε όιεο ηηο 

εκπιεθόκελεο πεξηνρέο. Ωο επηζθξάγηζκα απηώλ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ν 

Δήκνο Μεγαξέσλ έρεη απνζηείιεη θαη ζρεηηθό έγγξαθν πξνο ηνλ ΑΔΜΗΕ, 

όπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα έξγα, πνπ δηεθδηθεί σο αληηζηαζκηζηηθά 

νθέιε ηεο δηέιεπζεο ηνπ θαισδίνπ από πεξηνρέο ηνπ Δήκνπ καο: 

1. Καηαζθεπή Κιεηζηνύ Κνιπκβεηεξίνπ θόζηνπο πεξίπνπ 5.000.000 επξώ  

2. Αγνξά νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, όπσο παξαθάησ:  

2.1. Τξία (3) απνξξηκκαηνθόξα, θόζηνπο 600.000 επξώ πεξίπνπ   

2.2. Τξία (3) θνξηεγά ηξηαμνληθά κε αλαηξνπή 10 ηόλσλ, θόζηνπο 450.000 

επξώ πεξίπνπ    

2.3. Έλα (1) JCB, θόζηνπο 65.000 επξώ πεξίπνπ   

2.4. Έλα (1) θνξηεγό κε αξπάγε ηξηαμνληθό, θόζηνπο 150.000 επξώ 

πεξίπνπ   

2.5. Τξία  (3)  κηθξά  εκηθνξηεγά  ελόο  ηόλνπ  4Φ4,  θόζηνπο  75.000  

επξώ πεξίπνπ   

2.6. Έλα (1) θαιαζνθόξν 16 κέηξσλ, θόζηνπο 80.000 επξώ πεξίπνπ   

2.7. Έλαλ ιεηνηεκαρηζηή (θιαδνηεκαρηζηή), θόζηνπο 300.000 επξώ 

πεξίπνπ  

3. Καηαζθεπή  πεξηθεξεηαθνύ  δξόκνπ  ζηελ  Πάρε,  θόζηνο  2.500.000  

επξώ πεξίπνπ. 

4. Αγνξά  ηξηώλ  (3)  κηθξώλ  ιεσθνξείσλ  δεκνηηθήο  ζπγθνηλσλίαο.  Κόζηνο 

πεξίπνπ 250.000 επξώ  

5. Τνπνζέηεζε δέθα (10) ππόγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ, θόζηνπο 500.000 

επξώ πεξίπνπ   

6. Καηαζθεπή  Καηαδπηηθνύ  Πάξθνπ  ζηελ  Πάρε  Μεγάξσλ  θόζηνπο  

500.000 επξώ πεξίπνπ   



7. Αζθαιηνζηξώζεηο 5.000.000 επξώ πεξίπνπ   

8. Ηιεθηξνληθόο  εμνπιηζκόο  ησλ  ππεξεζηώλ  ηνπ  Δήκνπ.Κόζηνο  300.000  

επξώ πεξίπνπ   

9. Επηζθεπή  θηηξίνπ  γηα  δεκηνπξγία  αγξνηηθνύ  ηερλνινγηθνύ  πάξθνπ,  

θόζηνπο 800.000 επξώ πεξίπνπ 

Ο Δήκνο Μεγαξέωλ ινηπόλ, ελώ έιαβε ηηο επηζηεκνληθέο δηαβεβαηώζεηο 

πεξί κε επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ησλ πνιηηώλ, πέηπρε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

όριεζε ηεο πεξηνρήο κε πξνζαηγηάισζε θαη δηέιεπζε από κε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη δηεθδηθεί έξγα ύςνπο 16,5 εθαηνκκπξίσλ επξώ, πνπ ζα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο θαη ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

πνιίηεο. 
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