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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαναλειτουργεί ανακαινιςμζνο το Δημοτικό Γήπεδο Ποδοςφαίρου Μεγάρων (ΒΥΖΑ)
ην πιαίζην ησλ ζπληνληζκέλσλ παξεκβάζεσλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο
ησλ αζιεηηθώλ ππνδνκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, παξαδόζεθε πξνο ρξήζε ην Γεκνηηθό Γήπεδν
Πνδνζθαίξνπ (ΒΤΕΑ) κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ επηζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο θαη έρεη όιεο
ηηο πξνδηαγξαθέο ώζηε λα γίλνληαη ζε απηό επίζεκνη αγώλεο.
«Μέξα κε ηελ κέξα λνηθνθπξεύνπκε ηνλ Γήκν καο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ πξνρσξώληαο
ζηαζεξά θαη ζπληνληζκέλα κέζα από ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε
ησλ αζιεηηθώλ καο εγθαηαζηάζεσλ πξνο όθεινο όισλ ησλ δεκνηώλ» ππνγξάκκηζε ε Πξνέδξνο ηνπ
ΝΠΓΓ «ΖΡΟΓΩΡΟ»θα Γηάλλα Ρήγα.
Οη εξγαζίεο πνπ έγηλαλ κε πνιύ κεξάθη θαη ειάρηζηα δηαζέζηκα ρξήκαηα, είραλ σο απνηέιεζκα λα
θακαξώλνπλ όινη ζηελ πεξηνρή έλα όκνξθν αλαθαηληζκέλν ρώξν άζιεζεο.
πγθεθξηκέλα, νη παξεκβάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην γήπεδν πεξηιάκβαλαλ:


Δθηεηακέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο – απνμήισζεο θαη απνθαηάζηαζεο κε επαλαζπνξά ηνπ θπζηθνύ
ριννηάπεηα.



Απνμήισζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ καδεξηώλ ώζηε ε θεξθίδα λα αλαθαηληζηεί θαη λα
είλαη αζθαιήο.



Διαηνρξσκαηηζκνύο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο.



νβαληίζκαηα θαη αληηθαηάζηαζε πιαθηδίσλ ζηνπο ηνίρνπο θαη ηα παηώκαηα ησλ απνδπηεξίσλ ησλ
νκάδσλ.



Σνπνζέηεζε λέσλ αλνηγόκελσλ παξαζύξσλ αινπκηλίνπ ζηα απνδπηήξηα.



Δπηζθεπή ηεο ςεπδνξνθήο ησλ απνδπηεξίσλ.



Αληηθαηάζηαζε ηνπ θσηηζκνύ ησλ απνδπηεξίσλ κε πδαηνζηεγή θσηηζηηθά ζώκαηα θαη θσηηζηηθά
αζθαιείαο.



Δπηζθεπέο ζε όιεο ηηο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο εηδώλ πγηεηλήο όπνπ ήηαλ
απαξαίηεην.



Δξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο λέσλ κεηαιιηθώλ ζπξώλ ζε απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο
θνηλνύ.



Σέινο νινθιεξώλνληαη απηή ηελ εβδνκάδα νη εξγαζίεο κόλσζεο µε ζηεγαλσηηθή ζηξώζε από
αζθαιηόπαλν, ε βειηίσζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ
αθνύ νινθιεξώζεθαλ ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα θαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο.

Όπσο ηνλίδεη ν Γήκαξρνο θνο Γξεγόξεο ηακνύιεο: «Γηα καο ν αζιεηηζκόο δελ απνηειεί πνιπηέιεηα
αιιά θνηλσληθό αγαζό,πνπ πξέπεη απιόρεξα λα πξνζθέξνπκε ζε θάζε Γεκόηε καο. Τπνζηεξίδνπκε κε
ζέξκε ηνλ αζιεηηζκό θαη ηηο επηηπρίεο ησλ δηθώλ καο παηδηώλ θαη δίλνπκε πεξαηηέξσ ώζεζε ζην καδηθό
αζιεηηζκό. ηεξηδόκελνη ζρεδόλ πάληα ζηηο δηθέο καο δπλάκεηο θαη ηελ εκπεηξία αιιά θαη κε ζπλερείο
αγώλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζέινπκε λα θάλνπκε πξαγκαηηθόηεηα ην όλεηξν γηα ηε
δεκηνπξγία ελόο δήκνπ ηνπ αζιεηηζκνύ».

