
 

Μζγαρα, 20 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ενζργειεσ τησ Διοίκηςησ του Δήμου, 
για την αντιμετώπιςη τησ θεομηνίασ 

και την ενίςχυςη των πληγζντων ςτη Νζα Πζραμο 
 
 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ από τισ πρϊτεσ ςτιγμζσ 

κιόλασ τθσ κεομθνίασ που ζπλθξε τθν περαςμζνθ εβδομάδα τθ Νζα Πζραμο και τα 
Μζγαρα ιταν παρϊν ςτθ μάχθ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που 
παρουςιάςτθκαν  λιγότερα ςτθν περιοχι των Μεγάρων και καταςτροφικά ςτθ Νζα 
Πζραμο. 

Συνεκάλεςε το Συντονιςτικό Τοπικό Οργανο (Σ.Τ.Ο.) ςτο Κοινοτικό 
Κατάςτθμα του Διμου ςτθ Νζα Πζραμο για να βρίςκεται όλοσ ο μθχανιςμόσ του 
Διμου αλλά και τθσ πολιτείασ ςε πλιρθ ετοιμότθτα και να γίνονται άμεςα οι όποιεσ 
παρεμβάςεισ ςτθν Νζα Πζραμο αλλά και ςτθν ευρφτερθ περιοχι, που δοκιμάςτθκε 
από τθν μεγάλθ πλθμμφρα με τεράςτιεσ ηθμιζσ ςε επιχειριςεισ, καταςτιματα, 
νοικοκυριά, δρόμουσ και ςτο λιμάνι. 

Με ςαφινεια περιζγραψε τθν τραγικι  κατάςταςθ ςτον Πρωκυπουργό κ. 
Αλζξη Σςίπρα, ςε ςφςκεψθ, που ζγινε ςτθν Ελευςίνα ςτο Γραφείο του 
Αντιπεριφερειάρχθ κ. Γιάννη Βαςιλείου με τθν παρουςία του Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν κ. Πάνου κουρλζτη, του Υπουργοφ Προςταςίασ του Πολίτθ κ. Νίκου 
Σόςκα και τθσ Περιφερειάρχθ Αττικισ Κασ Ρζνασ Δοφρου.  

Συγκινθτικι ιταν θ προςπάκεια του προςωπικοφ του Διμου Μεγαρζων, τθσ 
ΔΕΥΑΜ, τθσ ΕΥΔΑΠ, των ανδρϊν τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και τθσ ΕΜΑΚ, τθσ 
Αςτυνομίασ, τθσ τροχαίασ, του Στρατοφ και των Εκελοντικϊν ομάδων αυτζσ τισ 
θμζρεσ τθσ κεομθνίασ οι οποίοι επιχειροφςαν ςε 24ωρθ βάςθ ςε όλα τα μζτωπα. 

Εξίςου εντυπωςιακι και άκρωσ ςυγκινθτικι υπιρξε και θ ςυμμετοχι 
εκελοντικϊν ομάδων  του ΚΟΤΡΟΤ, του ώματοσ Ερευνασ και Διάςωςησ, τησ 
Ομάδοσ Εθελοντών Μεγάρων, Προςκόπων και Οδηγών και μεγάλθ θ ςυνειςφορά 
γειτονικϊν Διμων, επιχειριςεων, οργανιςμϊν, ςυλλόγων, και ιδιωτϊν, που 
ζςτειλαν Υδροφόρεσ, αυτοκίνθτα και μθχανιματα, είδθ ρουχιςμοφ και πρϊτθσ 
ανάγκθσ, τρόφιμα και νερό για ενίςχυςθ των πλθγζντων. 

 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ δήλωςε: 
 
 



« Τα καιρικά φαινόμενα ιταν ακραία.  Η ςυνεχήσ βροχόπτωςη, ο τεράςτιοσ 
όγκοσ του νεροφ, που ζπεςε ςτθν περιοχι μασ, τα ρζματα, που δεν μπόρεςαν να 
ςυγκρατιςουν τα νερά, θ νζα Εκνικι οδόσ, που λειτοφργθςε ωσ φράγμα, θ άναρχθ 
δόμθςθ, οι ανκρϊπινεσ παρεμβάςεισ ςτα ρζματα και τα ελλειπι αντιπλθμμυρικά 
ζργα, ζφεραν αυτζσ τισ τραγικζσ ςυνζπειεσ ςτθ Νζα Πζραμο, που είχε τθν ατυχία να 
κρθνιςει κι ζναν νεκρό  και ο Διμοσ μασ κθρφχτθκε “ςε κατάςταςθ εκτάκτου 
ανάγκθσ” με ότι αυτό ςυνεπάγεται. 

Ανταποκρικικαμε άμεςα με όςα μζςα και μθχανιματα διζκετε ο Διμοσ με 
τθν βοικεια ιδιωτϊν, ηθτιςαμε τθν ςυνδρομι τθσ Περιφζρειασ, του κράτουσ και 
του Στρατοφ και είχαμε ευτυχϊσ άμεςθ ανταπόκριςθ από όλουσ. 

Σθμειϊκθκαν μεγάλεσ ηθμιζσ ςε ζργα υποδομισ, ςτο λιμάνι τθσ Νζασ 
Περάμου ςε ςπίτια, καταςτιματα και επιχειριςεισ. 
 Δεν είναι ϊρα τϊρα για να ςυηθτιςουμε για ευκφνεσ. Είναι ϊρα για να 
διευκολφνουμε τουσ ςυμπολίτεσ μασ να ξαναβροφν τουσ ρυκμοφσ τθσ ηωισ ςτθν 
κακθμερινότθτά τουσ, να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τθσ πλιρουσ καταγραφισ των 
ηθμιϊν και να δοκοφν άμεςα οικονομικζσ ενιςχφςεισ ςτουσ πλθγζντεσ χωρίσ 
γραφειοκρατικά εμπόδια και να λθφκοφν μζτρα ανακοφφιςθσ των πολιτϊν από τθν 
Κυβζρνθςθ. Ωσ Διμοσ κα λάβουμε απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου, που κα 
απαλλάςςει όλουσ τουσ πλθμμυροπακείσ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ για όλο το 
ζτοσ 2018. 

 Ηδθ με ςχετικά ζγγραφα που ζςτειλα ςε  ςυναρμόδιουσ ηιτθςα: 
1) Από τον Υπουργό Εςωτερικϊν κ. Πάνο κουρλζτη το ποςό των εξακοςίων 

χιλιάδων (600.000) ευρώ, “ προκειμζνου ο Διμοσ να τα διακζςει γι ζργα 
άμεςθσ αποκατάςταςθσ, προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν οι πολίτεσ και ο 
Διμοσ να ξαναβρεί τον κανονικό του ρυκμό”. Εδόκθςαν 400.000 ευρϊ. 

2) Από τον Υπουργό Εμπορικισ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή, “να φροντίςει και να κάνει ότι πρζπει 
προκειμζνου να κακαριςτεί το λιμάνι τθσ Νζασ Περάμου και θ κάλαςςα 
ςε όλο το παράλιο μζτωπο από τθ Νζα Πζραμο μζχρι το Πζραμα 
Μεγάρων”. 

3) τη ΔΕΗ, “να μεριμνιςει άμεςα για τθν επαναςφνδεςθ των νοικοκυριϊν 
τθσ Νζασ Περάμου, ςτα οποία ζχει γίνει διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ 
λόγω οφειλϊν” 

4) την ΕΤΔΑΠ,  “να εξεταςτεί θ δυνατότθτα να απαλλαγοφν οι κάτοικοι τθσ 
Νζασ Περάμου από τθν υποχρζωςθ ενόσ λογαριαςμοφ”. 

5) Στθν Ελλθνικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ, “να ςυνδράμει τθν προςπάκεια 
του Διμου με τθν προςφορά διακοςίων (200) κάδων ςφμμεικτων 
αςτικϊν αποβλιτων και εκατόν πενιντα (150) κάδων υλικϊν 
Ανακφκλωςθσ”. 

6) Με πρωτοβουλία του Ειδικοφ Συμβοφλου του Δθμάρχου κ. Στρατιϊτθ 
ηθτικθκε από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ να αποδοκοφν ςτουσ 
πλθμμυροπακείσ οι κρατιςεισ Ταμείου χρθματοδότθςθσ δικαςτικϊν 
κτιρίων και του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ακθνϊν προερχόμενεσ από τα 
Γραμμάτια προείςπραξθσ του Δ.Σ.Α. 



- Επίςθσ κα ςυνεχίςουμε να κάνουμε ότι πρζπει ζτςι ϊςτε όλοι να 
ζχουν τροφι και ςτζγθ για εφλογο χρονικό διάςτθμα μζχρι να 
αποκαταςτακοφν οι ηθμίεσ και να δοκοφν οι ςχετικζσ αποηθμιϊςεισ 
ςτουσ πλθγζντεσ. 

 
- Συμπαριςτάμεκα όλοι ςτον Διμο και ςτουσ πολίτεσ τθσ  Μάνδρασ   

και ςυλλυποφμεκα με ειλικρινι αιςκιματα πόνου και οδφνθσ τισ 
οικογζνειεσ των τραγικϊν κυμάτων τθσ κεομθνίασ, που ζπλθξε τθν 
Δυτικι Αττικι. Τα ζργα κα γίνουν, οι ηθμιζσ κα αποκαταςτακοφν 
ςτουσ κανονικοφσ ρυκμοφσ  δυςτυχϊσ όμωσ αυτοί οι 21 άνκρωποι,  
που χάκθκαν δεν κα ξαναγυρίςουν πίςω. 

- Κλείνοντασ κα ικελα εκ βάκουσ καρδίασ να εκφράςω τισ κερμζσ μου 
ευχαριςτίεσ ςε όλουσ όςουσ ζςτειλαν και ςυνεχίηουν να ςτζλνουν 
είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ (Κουβζρτεσ, ροφχα, τρόφιμα, ςχολικά, Νερό 
κλπ) και φυςικά όλεσ και όλουσ τουσ Εκελοντζσ  που ςυνεργάηονται 
και ςυνεπικουροφν το ζργο του προςωπικοφ του Διμου Μεγαρζων 
ςτισ προςπάκειεσ τθσ αντιμετϊπιςθσ των διαφόρων προβλθμάτων, 
που αντιμετωπίηουν οι πλθμμυροπακείσ.  

- Ιδιαίτερα θζλω να αναφερθώ και να επιςημάνω και να 
υπογραμμίςω την παρουςία του εβαςμιωτάτου Μητροπολίτου 
μασ και Ποιμενάρχου Μεγάρων και αλαμίνοσ κ.κ. Κωνςταντίνου, 
την ηθική ςυμπαράςταςη, τισ προςευχζσ, τα ςυςςίτια και γενικά το 
θεάρεςτο ζργο των κληρικών τησ τοπικήσ εκκληςίασ για την 
ανακοφφιςη των πληγζντων. 

Οι προςπάθειεσ τησ Σοπικήσ αυτοδιοίκηςησ θα ςυνεχιςτοφν 
μζχρι να διορθωθοφν όλα, να περάςουν τα δφςκολα και να βροφν 
οι πολίτεσ τησ Νζασ Περάμου και των Μεγάρων τουσ ρυθμοφσ τουσ 
και πάλι. 

Εγώ προςωπικά, όλοι οι Αντιδήμαρχοι, όλοι οι αιρετοί και οι 
υπηρεςιακοί παράγοντεσ του Δήμου Μεγαρζων θα ςυνεχίςουμε να 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προςπάθεια προκειμζνου η τραγική 
αυτή θεομηνία να μασ δυναμώςει όλουσ και να μασ κάνει 
ςοφότερουσ ώςτε να παραδειγματιςτοφμε, να διορθωθοφμε και να 
προλάβουμε τυχόν τα ίδια και χειρότερα.» 

 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 

 
 
 

 
 


