
 

 

 

Μζγαρα, 13 Απριλίου 2018  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεδρίαςε την Πζμπτη 5 Απριλίου 2018, 
ςτο Δημαρχείο, το Τοπικό Συντονιςτικό Οργανο  (ΣΤΟ) 

τησ Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου Μεγαρζων 

 

Τθν Πζμπτθ 5 Απριλίου 2018, ϊρα 12:00 το μεςθμζρι ςυνεδρίαςε υπό τθν 

προεδρία του Δθμάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη Σταμοφλη, το Τοπικό Συντονιςτικό 

Οργανο (ΣΤΟ) τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ , ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων,  με αντικείμενο 

ςυηιτθςθσ αφ’ ενόσ τον απολογιςμό τθσ  χειμερινισ περιόδου και αφ’ ετζρου τον 

προγραμματιςμό και τθν προετοιμαςία για αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων τθσ κερινισ 

περιόδου.  

Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου, ο Αντιδιμαρχοσ κ. Κώςτασ 

Φυλακτόσ, ο Αντιδιμαρχοσ κ. Σταφροσ Φωτίου, από τθν Δ.Τ.Υ. του Διμου ο κ. 

Κωνςταντίνοσ Κάμπαξθσ, εκπρόςωποσ τθσ Σχολισ Πυροβολικοφ, ο κ. Αντφπασ 

Αντϊνιοσ εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Πολιτικισ Προςταςίασ τθσ Περιφερειακισ 

Ενότθτασ Δυτικισ Αττικισ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ των Μεγάρων, 

εκπρόςωποσ του Δαςαρχείου Μεγάρων, εκπρόςωποσ του Αςτυνομικοφ Τμιματοσ 

Μεγάρων, ο Διοικθτισ του Τμιματοσ Τροχαίασ Μεγάρων, εκπρόςωποι των 

εκελοντικϊν οργανϊςεων ( Κοφροσ, ΣΕΔ, ΟΕΜ). 

Εκ μζρουσ του Διοικθτοφ τθσ Πυροςβεςτικισ επιςθμάνκθκε θ άψογθ 

ςυνεργαςία με το Διμο και τισ εμπλεκόμενεσ Υπθρεςίεσ, που ςυνεργάηονται για τθν 

αντιμετϊπιςθ των όποιων δυςμενϊν εκτάκτων καιρικϊν φαινομζνων . 

 

 



Αναφερόμενοσ ςτθν πλθμμφρα τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017, τόνιςε τθν 

ουςιαςτικι βοικεια και ςυνεργαςία με το Διμο, τθν Περιφερειακι ενότθτα Δυτικισ 

Αττικισ, τισ δυνάμεισ του Στρατοφ και τισ εκελοντικζσ ομάδεσ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ,  εξζφραςε τθν ικανοποίθςι 

του για τθν άριςτθ ςυνεργαςία όλων των φορζων και Υπθρεςιϊν, που εμπλζκονται 

ςτθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων, που άπτονται τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ, τουσ 

οποίουσ και ςυνεχάρθ, επεςιμανε τθν κετικι παρζμβαςθ όλων και τθν κετικι 

αντιμετϊπιςθ των γεγονότων των πλθμμυρϊν τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017 ςτθ Νζα 

Πζραμο, ιδιαίτερα  των δυνάμεων τθσ Πυροςβεςτικισ , του Στρατοφ και τουσ 

Εκελοντζσ,  είπε δε πωσ κα γίνουν όλεσ οι απαιτοφμενεσ προλθπτικζσ εργαςίεσ και 

ενζργειεσ ςτο άμεςο μζλλον κι ευχικθκε “να πάνε όλα καλά  κι  εφζτοσ κεοφ 

κζλοντοσ,  να μθν υπάρξουν ιδιαίτερα προβλιματα και προφανϊσ το Τμιμα 

Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου, κα ςυνεχίςει με υπευκυνότθτα να εργάηεται ζτςι 

ϊςτε όλοι οι εμπλεκόμενοι να βρίςκονται ςε εγριγορςθ κι ετοιμότθτα κατά τθ 

κερινι περίοδο” επιςθμαίνοντασ και υπογραμμίηοντασ “ότι όλα είναι θζμα 

Οργάνωςησ και Συντονιςμοφ” για να προλαμβάνονται τα χειρότερα καταλιγοντασ 

“καλφτερα το προλαμβάνειν από το θεραπεφειν”. 

 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 


