
 

Μέγαρα, 11 Οκτωβρίου 2016  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο, το Τοπικό Συντονιστικό 

Όργανο  (ΣΤΟ) της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων 

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016, ώρα 11:00 το πρωί συνεδρίασε υπό την 

προεδρία του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη, το Τοπικό Συντονιστικό 

Όργανο (ΣΤΟ) της Πολιτικής Προστασίας , στο Δημαρχείο Μεγάρων,  με 

αντικείμενο συζήτησης αφ’ ενός τον απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου και αφ’ 

ετέρου τον προγραμματισμό και την προετοιμασία για αντιμετώπιση του φετινού 

χειμώνα. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός του Δημάρχου, ο Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος 

Φωτίου, οι υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας, ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. 

Σπύρος Κορώσης, ο κ. Βαγγέλης Γκιώνης, Υποστράτηγος ε.α. άμισθος Ειδικός 

Σύμβουλος του Δημάρχου, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής, ο Διοικητής και  ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των 

Μεγάρων και ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων.  

Εκ μέρους των εκπροσώπων της Πυροσβεστικής επισημάνθηκε η άψογη 

συνεργασία με το Δήμο και τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες που συνεργάζονται για την 

αντιμετώπιση των Πυρκαγιών, των ακραίων καιρικών φαινομένων, πλημυρών κλπ 

και ιδιαίτερα τονίστηκε ότι την περασμένη εβδομάδα με το ξαφνικό μπουρίνι που 

κτύπησε την περιοχή τις βραδινές ώρες ΔΕΝ υπήρξε ούτε ένα τηλεφώνημα ούτε ένα 

περιστατικό ώστε να παρέμβει η Πυροσβεστική  γεγονός,  που έμπρακτα 

καταδεικνύει την άριστη δουλειά, που έχει κάνει ο Δήμος καθαρίζοντας διαρκώς τα 

φρεάτια και τα μικρορέματα και την καλή προετοιμασία της Περιφέρειας η οποία έχει 

επιφορτιστεί με τον καθαρισμό ρεμάτων και χειμάρρων. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης,  εξέφρασε την 

ικανοποίησή του για την άριστη συνεργασία όλων των φορέων και Υπηρεσιών, που 

εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ζητημάτων, που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας 

κι ευχήθηκε “να έχομε έναν καλό και ήπιο χειμώνα” και τόνισε πως το Τμήμα 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου θα συνεχίσει με υπευθυνότητα να εργάζεται έτσι 

ώστε όλα να πάνε καλά και τον χειμώνα όπως και το καλοκαίρι. 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 

 



 
 

 
 

 


