
 

Μζγαρα, 29 /6/2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ενζργειεσ του Δήμου Μεγαρζων και μζτρα πρόληψησ  
και προςταςίασ από τα Κουνοφπια, που μεταφζρουν τον ιό των 

κουνουπιϊν του “Νείλλου” 
 

 Σα κουνοφπια μπορεί να είναι μικρά όμωσ το τςίμπθμά τουσ μπορεί να 
μεταδϊςει πολλζσ αρρϊςτιεσ κάποιεσ από τισ οποίεσ και κανατθφόρεσ. 

Ο Διμοσ Μεγαρζων όπωσ κάκε χρόνο ζτςι κι εφζτοσ ςτθν αρχι του 
καλοκαιριοφ ζκανε ότι ζπρεπε για τθν αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ, που αφορά τθν 
πρόλθψθ και τθν προςταςία των πολιτϊν από τα κουνοφπια ςε απόλυτθ 
ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Τγιεινισ Δυτικισ Αττικισ και το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Ιδιαίτερα από τισ αρχζσ του μθνόσ Ιουνίου  ζχει προβεί ςε ψεκαςμοφσ τόςο 
ςτα Μζγαρα όςο και ςτθ Νζα Πζραμο προκειμζνου να προλθφκεί θ οποιαδιποτε 
δυςμενισ εξζλιξθ του φαινομζνου τθσ υπάρξεωσ κουνουπιϊν, που μεταφζρουν τον 
ιό του “Νείλλου” ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ. 

υνεργεία του Διμου ζχουν ξεκινιςει ψεκαςμοφσ ευρείασ κλίμακοσ ςε 
κακθμερινι βάςθ (Προνυμφιοκτονία) με Βάκιλο ςε όλα τα φρεάτια των Ομβρίων 
τθσ πόλθσ τόςο εντόσ ςχεδίου πόλεωσ όςο κι εκτόσ. 

Επίςθσ από χκζσ (28 Ιουνίου 2018) ζχουν ξεκινιςει επαναλαμβανόμενοι 
ψεκαςμοί  (ακμαιοκτονία) ςε όλεσ τισ περιοχζσ των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου 
ςε όλο το παραλιακό μζτωπο (Ακρογιάλι, λιμάνι Νζασ Περάμου, Πζραμα, Πάχθ, 
Βαρζα) και ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν εςτίεσ απορριμμάτων. 

ιμερα Παραςκευι 29 Ιουνίου ςυνεργεία του Διμου πραγματοποιοφν 
ψεκαςμοφσ ςτθν περιοχι των οδϊν Ομιρου και Νίςςου ςτα Μζγαρα και ςε ακτίνα 
εκατό (100) μζτρων από το αντλιοςτάςιο του Βιολογικοφ Κακαριςμοφ τθσ ΔΕΤΑΜ ο 
οποίοσ εφάπτεται ανατολικά τθσ Παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν Κορίνκου. 

Επίςθσ ζχει προγραμματιςτεί τθν Δευτζρα 2 Ιουλίου 2018, ψεκαςμόσ ςτον 
κεντρικό αγωγό των Ομβρίων, που διατρζχει τθν περιοχι του ΒΛΤΧΟΤ και ςτο 
Δθμοτικό Νεκροταφείο και ςε όλα τα ρζματα. 

Ολεσ οι ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου και τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 
Δυτικισ Αττικισ εργάηονται πυρετωδϊσ ζτςι ϊςτε να προλθφκοφν περαιτζρω 
δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ για τθν υγεία των πολιτϊν. 

Σζλοσ ο Διμοσ προγραμματίηει άμεςα τθν πραγματοποίθςθ ΗΜΕΡΙΔΑ για 
τθν ευρφτατθ ενθμζρωςθ των πολιτϊν ενϊ ςυνεργεία με προςωπικό του Διμου και 
τθσ Περιφζρειασ τθν Δευτζρα 2 Ιουλίου κα επιςκεφκοφν γειτονιά ςε γειτονιά 
μοιράηοντασ ζντυπο ενθμερωτικό υλικό. 

 



 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
 
« Όπωσ κάκε χρόνο ζτςι κι εφζτοσ ςτθν αρχι του καλοκαιριοφ κάναμε ότι 

προβλζπεται ςχετικά με τθν πρόλθψθ και τθν προςταςία των πολιτϊν από τον 
κίνδυνο των κουνουπιϊν. 

Ιδιαίτερα δε από τθν πρϊτθ ςτιγμι που υπιρξε το φαινόμενο  φπαρξθσ 
κουνουπιϊν,  που μεταφζρουν τον ιό των “κουνουπιϊν του Νείλλου” ςτθν περιοχι 
μασ, ο Διμοσ Μεγαρζων βρίςκεται ςε ετοιμότθτα και  ενιργθςε αςτραπιαία ζτςι 
ϊςτε να  προλθφκεί και να αντιμετωπιςτεί κάκε τυχόν δυςάρεςτθ εξζλιξθ. 

Ο Διμοσ πραγματοποιεί και κα ςυνεχίςει να το κάνει ψεκαςμοφσ ευρείασ 
κλίμακοσ ςε όλεσ τισ περιοχζσ του Διμου πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν Διεφκυνςθ 
Τγιεινισ τθσ Δυτικισ Αττικισ και με το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Παρακαλϊ τουσ ςυμπολίτεσ να φροντίςουν ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν 
εςτίεσ που είναι δυνατόν να προςελκφουν τα κουνοφπια όπωσ λογου χάριν 
απορρίμματα, ςτάςιμα νερά κλπ. 

ε κάκε περίπτωςθ ςυνιςτάται ψυχραιμία και θ κατάςταςθ γενικϊσ 
ελζγχεται κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο με όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ.» 
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