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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

O Δήμαρχος  Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμοφλης,  
σε σφσκεψη κατοίκων της Κινέτας 

το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 
 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ για ακόμθ μία φορά 
παραβρζκθκε ςε ςφςκεψθ κατοίκων τθσ Κινζτασ το περαςμζνο Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου ςτα Γραφεία τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ, όπου ςυηθτικθκαν εκτενϊσ τα 
προβλιματα που υπάρχουν ακόμθ ςτθν περιοχι μετά τθ κεομθνία του Γθρυόνθ τον 
περαςμζνο Νοζμβριο και εξετάςτθκε θ ςθμερινι κατάςταςθ και θ εξζλιξθ των 
διαφόρων ενεργειϊν και δράςεων που ζχουν δρομολογθκεί και βρίςκονται ςε 
εξζλιξθ. 

 
Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν ο Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ κ. Θανάςησ 

Μποφρασ, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ 
Δυτικισ Αττικισ κ. Λευτζρησ Κοςμόπουλοσ, ο Τοπικόσ Αντιδιμαρχοσ κ. Σταφροσ 
Φωτίου, θ Πρόεδροσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ Κινζτασ κ. Μπαλτςιώτη Αλεξάνδρα, 
τοπικοί Σφμβουλοι και μζλθ τθσ Επιτροπήσ Πυροπλήκτων. 

 
Στθν ενθμζρωςθ που ζγινε από τον Αντιπρόεδρο τθσ Βουλισ, Βουλευτι  κ. 

Θανάςη Μποφρα αναφζρκθκε ότι οι διαδικαςίεσ για ανακαταςκευζσ, επιςκευζσ 
προχωράνε για όςεσ ζχουν εγκρικεί οι ανάλογεσ πλθρωμζσ, ζχουν δοκεί ιδθ 
επιδοτιςεισ ενοικίου, ζχουν ολοκλθρωκεί οι κατεδαφίςεισ των επικίνδυνων 
κτιςμάτων και ςυνεχίηεται θ διαδικαςία ςυλλογισ αμιάντου. 

 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων  κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ μετά το πζρασ τθσ 

ςυςκζψεωσ διλωςε: « Ο Διμοσ κα ςυνεχίςει να ζχει διαρκι παρουςία ςτθν Κινζτα 
και κα πιζηει το Κράτοσ να ςυντομευκεί ο χρόνοσ, που κα επανζλκει θ κανονικότθτα 
ςτθν περιοχι. 

 
Είμαι ςε κζςθ να γνωρίηω ότι το αίτθμά μασ για να αποηθμιωκοφν και οι 

δευτερεφουςεσ κατοικίεσ των πλθγζντων κα ικανοποιθκεί ςφντομα. 
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Σε κάκε περίπτωςθ είμαςτε κοντά ςτουσ πλθγζντεσ και ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
Κινζτασ και το ενδιαφζρον μασ είναι ιδιαίτερο και ειλικρινζσ και θ ςυνεργαςία με 
τθν τοπικι Κοινότθτα, τθν Επιτροπι Πυροπλικτων, τθν Ομοςπονδία των Συλλόγων 
και τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ διαρκισ και μάλιςτα για να παρακολουκοφμε τα 
πράγματα καλφτερα και πιο αποτελεςματικά με προςωπικι μου απόφαςθ ορίςτθκε 
τοπικόσ Αντιδήμαρχοσ Κινζτασ ο ςυνεργάτθσ μου Δθμοτικόσ Σφμβουλοσ Σταφροσ 
Φωτίου ο οποίοσ κακθμερινά κα επιλαμβάνεται όλων των ηθτθμάτων, που 
απαςχολοφν τουσ κατοίκουσ τθσ Κινζτασ.» 
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