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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τθν ςυνδρομι του Υπουργοφ Κώςτα Καραμανλι και του Υφυπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ κ. Οικονόμου, ηιτθςε για τθν Κινζτα ο Διμαρχοσ 

Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, χκζσ και ςιμερα το πρωϊ 
 

Οι πλθγζσ ςτθν Κινζτα, εξαιτίασ τθσ τεράςτιασ πλθμφρασ, που 
προξζνθςε  θ καταιγίδα “Γθρυόνθσ” τα ξθμερϊματα τθσ Δευτζρασ 25 
Νοεμβρίου είναι νωπζσ και το ενδιαφζρον  τθσ Διοίκθςθσ του Διμου για 
τουσ πλθγζντεσ είναι ειλικρινζσ και μεγάλο. 

Τόςο ο Διμαρχοσ Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ  όςο και ςφςςωμθ θ 
Διοίκθςθ του Διμου και ςχεδόν όλο το προςωπικό των Τεχνικϊν 
Υπθρεςιϊν και τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ του Διμου ζχουν 
εγκαταςτακεί ςχεδόν μονίμωσ ςτθν Κινζτα, ςτον φιλόξενο χϊρο του 
ΚΑΠΗ και ςτα Γραφεία τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ τθσ Κινζτασ και 
προςπακοφν να προςφζρουν βοικεια και ςυμπαράςταςθ ςτα κφματα 
τθσ κεομθνίασ. 

Χκζσ επιςκζφτθκε τθν περιοχι ο Υπουργόσ Υποδομϊν και 
Περιβάλλοντοσ Κώςτασ Καραμανλισ ςυνοδευόμενοσ από τον Διμαρχο 
Γρθγόρθ Σταμοφλθ, τον Περιφερειάρχθ Αττικισ Γιώργο Πατοφλθ, τον 
Αντιπρόεδρο τθσ Βουλισ Θανάςθ Μποφρα, τον Βουλευτι  τθσ περιοχισ 
Γιώργο Κώτςθρα  και τον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ Λευτζρθ 
Κοςμόπουλο και υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ και φςτερα από αυτοψία 
ςτο ρζμα τθσ Πίκασ και γενικά ςτθν περιοχι που κτυπικθκε από τθν 
πλθμφρα  διλωςε ότι θ πολιτεία κα ςκφψει ςτα προβλιματα τθσ 
περιοχισ και κα βρεκοφν λφςεισ με διαδικαςίεσ εξπρζσ. 

 



Σιμερα Τρίτθ 26 Νοεμβρίου ςτισ 9 το πρωϊ επιςκζφτθκε τθν 
Κινζτα ο Υφυπουργόσ Περιβάλλοντοσ κ. Οικονόμου, όπου τον 
υποδζχκθκαν ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ο 
Περιφερειάρχθσ Αττικισ Γιϊργοσ Πατοφλθσ, ο Αντιπεριφερειάρχθσ 
Δυτικισ Αττικισ Λευτζρθσ Κοςμόπουλοσ, ο Αντιπρόεδροσ τθσ Βουλισ 
Θανάςθσ Μποφρασ και οι Βουλευτζσ Γιώργοσ Κώτςθρασ και Βαγγζλθσ 
Λιάκοσ.  

 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ ενθμζρωςε τον κ. 
Υφυπουργό και ηιτθςε από τθν Κυβζρνθςθ να γίνουν όλεσ οι 
απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ ϊςτε να ανακουφιςτοφν οι πλθγζντεσ και να 
δρομολογθκοφν άμεςα ενζργειεσ και δράςεισ ζτςι ϊςτε να επανζλκει θ 
κανονικότθτα ςτθν περιοχι  με μελζτεσ και ζργα ανάπλαςθσ και να 
δοκοφν άμεςα οι οικονομικζσ ενιςχφςεισ που χρειάηονται ςτουσ 
πλθγζντεσ. 

Ο Διμαρχοσ  διλωςε επιπροςκζτωσ ότι « θ ηθμιά είναι μεγάλθ, 

τα προβλιματα πολλά όμωσ ο Διμοσ είναι παρϊν ςτθν Κινζτα από τισ 

πρϊτεσ ςτιγμζσ τθσ κεομθνίασ,  ςυνεργεία του Διμου καταγράφουν τισ 

ηθμιζσ, μθχανιματα βοθκοφν ςτθν αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ 

ςτουσ δρόμουσ του οικιςμοφ, θ Πυροςβεςτικι ενεργεί για τθν 

απάντλθςθ υδάτων από πλθμυριςμζνα υπόγεια και κατοικίεσ, 

προςωπικό τθσ Κοινωνικισ Υπθρεςίασ του Διμου φροντίηει για να 

εφοδιάςει με προμικειεσ και είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ τουσ πλθγζντεσ και 

με τθν ςυνδρομι του Στρατοφ και των εκελοντϊν ςφντομα κα 

ανακουφιςτοφν οι ςυμπολίτεσ,  που επλιγθςαν από τθ νζα αυτι 

κεομθνία που χτφπθςε τθν Κινζτα και δεν κα φφγουμε από εδϊ μζχρι 

να εξυπθρετθκοφν όλοι ». 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δθμοςίων Σχζςεων 

 
 



 
 
 
 
 

 


