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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με πρφηοβοσλία ηοσ Γημάρτοσ Μεγαρέφν Γρηγόρη Σηαμούλη, έγινε εσρεία 

ζύζκευη με εκπροζώποσς ηφν ζσναρμόδιφν Υποσργείφν και ηης Περιθέρειας  

Αηηικής, ζηο Γημαρτείο Μεγάρφν για ηα θέμαηα ηης Κινέηας 

Επξεία ζύζθεςε γηα ηα ζέκαηα ηεο Κηλέηαο έγηλε ζήκεξα Τεηάξηε 11 

Δεθεκβξίνπ 2019 ζην Δεκαξρείν Μεγάξσλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Δεκάξρνπ 

Μεγαξέσλ Γρηγόρη Σηαμούλη, πνπ δηήξθεζε πεξίπνπ δύν ώξεο. 

Σε απηήλ ζπκκεηείραλ ν Δήκαξρνο Μεγαξέσλ Γρηγόρης Σηαμούλης, νη 

επηθεθαιήο ησλ Δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ, Δεκνηηθνί Σύκβνπινη,  Γιάννης 

Μαρινάκης, Γιώργος Μπερδελής, Κλεάνθης Βαρελάς θαη Αγγελος 

Μακρσγιάννης, ν Αληηδήκαξρνο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Σπύρος 

Κορώζης, ν  Αναγνώποσλος Γημήηριος, εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκώλ 

θαη Μεηαθνξώλ, ν  Μελέκης Γεώργιος, εθπξόζσπνο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Ελέξγεηαο, ν Θανάζης Καηζιγιάννης,  εθπξόζσπνο  ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εληεηαικέλνο Πεξηθεξεηαθόο Σύκβνπινο γηα έξγα 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο, νη  Λειβαδάρος Ιφάννης θαη Γαβάκης Δσζηράηιος 

εθπξόζσπνη ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο   θαη ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Δπηηθήο Αηηηθήο  Λεσηέρης Κοζμόποσλος. 

Εμεηάζηεθαλ  όια ηα πξνβιήκαηα, πνπ απαζρνινύλ ηνπο πιεγέληεο ηεο 

Κηλέηαο θαη ζπδεηήζεθαλ  εθηελώο όια ηα ζέκαηα θαη νη παξεκβάζεηο, πνπ 

ρξεηάδνληαη θαη πξέπεη  λα γίλνπλ θαη λα νινθιεξσζνύλ άκεζα γηα λα απνθαηαζηαζεί 

ε θαλνληθόηεηα ζηε δσή ησλ πιεγέλησλ (θαζαξηζκόο ησλ ξεκάησλ θαη ηεο πεξηνρήο 

από ηα θεξηά πιηθά θαη ηνπο θνξκνύο ησλ θακέλσλ δέλδξσλ, απνθαηάζηαζε γέθπξαο 

ζην ξέκα ηεο Πίθαο, απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζηελ νδνπνητα θιπ.) θη επηπιένλ λα 

ιεθζνύλ κέηξα αλαθνύθηζεο όισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο Κηλέηαο όπσο ε θαηαβνιή 

άκεζα ησλ απνδεκηώζεσλ πνπ δηθαηνύληαη νη πιεγέληεο, ε κείσζε ησλ 

αληηθεηκεληθώλ αμηώλ ζε όιε ηελ Κηλέηα,  λα απνδεκησζνύλ νη πιεγέληεο θαη γηα ηηο 

δεπηεξεύνπζεο θαηνηθίεο θαζώο επίζεο λα παγώζνπλ θαη όια ηα ρξέε ησλ 

πιεκκπξνπαζώλ γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπζθέςεσο ν Γήμαρτος πξνέβε ζηελ εμήο 

δήισζε: 

 

mailto:pr.megara@gmail.com


« Σπδεηήζακε όια ηα θαίξηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ Κηλέηα θαη ηνπο 

πιεκκπξνπαζείο. Ερνπλ γίλεη από ην Δήκν όιεο νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη θαη κε ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ζπλαξκνδίσλ πνπ είλαη ην Υπνπξγείν Υπνδνκώλ θαη  Μεηαθνξώλ, 

ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηδηαίηεξα ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο, πξνζπαζνύκε λα πεηύρνπκε όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξν λα 

επνπισζνύλ νη πιεγέο πνπ δεκηνύξγεζε ν “Γεξπόλεο” ζηελ Κηλέηα,  λα ζπλερηζηνύλ 

κε ακείσην ξπζκό ηα έξγα θαη δξάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ, λα 

ιεθζνύλ επηπιένλ κέηξα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ησλ θαηνίθσλ γηα λα κελ ππάξρνπλ 

ρεηξόηεξα ζην εγγύο κέιινλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πιεκκπξνπαζείο λα 

αλαθνπθηζηνύλ ιακβάλνληαο ηηο απνδεκηώζεηο πνπ δηθαηνύληαη ρσξίο ρξνλνηξηβή. Ο 

Δήκνο ζηέθεηαη αξξσγόο ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο δηαζέηνληαο ην ζύλνιν ζρεδόλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επαλέιζεη ε θαλνληθόηεηα ζηελ Κηλέηα.» 
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