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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Γήκαρτος Μεγαρέωλ Γρεγόρες Σηακούιες, δεηεί από ηολ Υποσργό Υποδοκώλ &
Μεηαθορώλ θ. Κωλζηαληίλο Καρακαλιή, λα επηζπεσζεί ε οιοθιήρωζε ηοσ έργοσ ζηολ
Κσθιηθό Κόκβο ΠΔΟΑΚ Μέγαρα – Νέα Πέρακος.
Τα έξγα ζηνλ απηνθηλεηόδξνκν ηεο Οιπκπίαο νδνύ ζηνλ Κπθιηθό θόκβν ηεο ΠΔΟΑΚ
Μέγαξα – Νέα Πέξακνο ηαιαηπωξνύλ ηνπο νδεγνύο ηωλ νρεκάηωλ θαη ππάξρεη θίλδπλνο γηα
αηπρήκαηα. Ηδε έρνπλ γίλεη αξθεηά επηπρώο κέρξη ηώξα ρωξίο ζύκαηα. Ο Γήκαξρνο Μεγαξέωλ
Γξεγόξεο Σηακνύιεο κε έγγξαθό ηνπ ζηνλ αξκόδην Υπνπξγό Υπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ θ.
Κωλζηαληίλν Καξακαλιή δεηεί λα κελ ζηακαηάλε θαζόινπ νη εξγαζίεο γηα λα νινθιεξωζεί
ζύληνκα ην έξγν.
Σην έγγξαθό ηνπ απηό ν Γήκαξρνο επηζεκαίλεη:
« Κύξηε Υπνπξγέ, ε κεγάιε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηωλ έξγωλ, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη
(θαη’ απαίηεζε ηνπ ιεηηνπξγνύ ηνπ έξγνπ παξαρώξεζεο θαη γηα ηελ απνθπγή θπθινθνξηαθήο
ζπκθόξεζεο), δελ εθηεινύληαη εξγαζίεο επί ηνπ απηνθηλεηνδξόκνπ θαηά ηηο πεξηόδνπο,
Φξηζηνπγέλλωλ – Πξωηνρξνληάο, Πάζρα, Καινθαηξηνύ θαη επίζεκωλ αξγηώλ».
Η παύζε όκωο ηωλ εξγαζηώλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ρξνληθέο πεξηόδνπο νπδόιωο ζπκβάιιεη
ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθόξεζε, αθνύ νη δξόκνη ζηηο πεξηόδνπο απηέο παξακέλνπλ θιεηζηνί,
θαη απελαληίαο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα, επεηδή επηκεθύλεη ην ρξόλν θαηαζθεπήο, κε
απνηέιεζκα ε ηαιαηπωξία ηνπ θόζκνπ λα είλαη αβάζηαρηε θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ηα
δε ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε, αλεμαξηήηωο εάλ ε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε δελ
θηάλεη ζε ζαο.
Μεηά ηα παξαπάλω παξαθαινύκε, όπωο ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα είλαη ζπλερήο, ρωξίο
δηαθνπέο, αθνύ απηέο αθελόο κελ δελ ζπκβάιινπλ ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθόξεζε, αθεηέξνπ
δε ηαιαηπωξνύλ ηνπο πνιίηεο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα θαη παξάιιεια δεκηνπξγνύλ
ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηηο παξαθείκελεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία γεληθόηεξα.
Με ηελ βεβαηόηεηα, όηη ζα αληαπνθξηζείηε ζεηηθά ζην δίθαην αίηεκά καο, ζαο επραξηζηνύκε
εθ ηωλ πξνηέξωλ.»
Τν έγγξαθν απηό θνηλνπνηήζεθε ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ, ζηνλ
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο θ. Γηώργο Παηούιε, ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο θ.
Λεσηέρε Κοζκόποσιο, ζηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Βνπιήο θ. Θαλάζε Μπούρα, ζηνλ Υθππνπξγό
Γηθαηνπζύλεο θ. Γηώργο Κώηζερα θαη ζηνπο Βνπιεπηέο Γπηηθήο Αηηηθήο θ.θ. Βαγγέιε Ληάθο
θαη Γηώργο Τζίπρα.
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ
& Δημοςίων Σχέςεων

