
 

Μζγαρα, 24 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Είδη,  που ζχει ανάγκη ο Δήμοσ Μεγαρζων 
για την ανακοφφιςη των πυροπλήκτων 

 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ ταμοφλησ, από τθν πρϊτθ 

ςτιγμι, που εκδθλϊκθκε θ  φωτιά ςτθν Κινζτα, ζφκαςε επιτόπου 
ςχεδόν μαηί με τισ δυνάμεισ τθσ πυροςβεςτικισ κι εκτιμϊντασ άμεςα και 
πολφ ςωςτά τθν κατάςταςθ, ωσ Πρόεδροσ του υντονιςτικοφ Σοπικοφ 
Οργάνου (ΣΟ), όταν είδε πωσ θ φωτιά ξζφευγε από κάκε ζλεγχο, 
ζδωςε εντολι για τθν άμεςθ εκκζνωςθ των οικιςμϊν  τθσ Κινζτασ, με τθ 
ςυνδρομι των Αςτυνομικϊν δυνάμεων και των δυνάμεων τθσ 
Πυροςβεςτικισ, που  ςυνετζλεςαν ςθμαντικά ςτθν απομάκρυνςθ των 
κατοίκων με αποτζλεςμα να μθν υπάρξουν ανκρϊπινα κφματα οφτε να 
ςθμειωκοφν τραυματιςμοί. 

 τθ ςυνζχεια εξαςφαλίςτθκε από το Δήμο Μεγαρζων, ςτζγθ, 
νερό, φαγθτό και  όςοι είχαν ανάγκθ  μεταφζρκθκαν και φιλοξενοφνται 
ςτο Γηροκομείο Μεγάρων (30 άτομα) ενϊ ανοικτζσ ιταν και οι 
αίκουςεσ του Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου ςτο Εκνικό τάδιο Μεγάρων, ςτο 
ΚΑΠΗ Μεγάρων, ςτο ΚΑΠΗ Κινζτασ και ςτθν  Ομοςπονδία  των 
υλλόγων Κινζτασ. 

   Από ςιμερα  Σρίτη 24 Ιουλίου 2018, κλιμάκια τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ του Διμου Μεγαρζων, φςτερα από αιτιςεισ των 
ενδιαφερομζνων, που υποβάλλονται ςτα Γραφεία τησ Ομοςπονδίασ 
υλλόγων Κινζτασ, διενεργοφν αυτοψίεσ και  καταγραφι των ηθμιϊν 
ςτισ κατοικίεσ, που παραδόκθκαν ςτθ μανία του αζρα και τθσ φωτιάσ. 

Οςοι ενδιαφζρονται,  κζλουν και μποροφν να προςφζρουν είδθ 
πρϊτθσ ανάγκθσ, για τθν ανακοφφιςθ των πυροπλικτων τθσ Κινζτασ, 
μποροφν να ςυνεννοοφνται ςτο τθλ.22960 65600 ( Γραφεία 
Ομοςπονδίασ υλλόγων Κινζτασ, όπου λειτουργεί και το υντονιςτικό 
Σοπικό Οργανο (ΣΟ) του Διμου Μεγαρζων, αρμόδια θ Αντιδιμαρχοσ κ. 
Ριγα Ελζνθ)  και ςτο τθλ. 22960 81841 (Γραφείο Δθμάρχου). 



 
 
Σα είδθ που χρειάηονται είναι: 
- Φάρμακα 
- Ροφχα καινοφργια (όχι χρηςιμοποιημζνα) 
- Κουβζρτεσ 
- Νερό 
- Γάλα 
- Φαγητό (ζτοιμα γεφματα) 
- Είδη προςωπικήσ Τγιεινήσ (χαρτί υγείασ -  ςαποφνια  - 

ςαμπουάν - χαρτοπετςζτεσ) 
- Πάνεσ για μικρά παιδιά 
- Πάνεσ για μεγάλουσ 
- Κονςζρβεσ 
- νάκ – Κρουαςάν – ςοκολάτεσ – μπιςκότα 
- Φρυγανιζσ. 

Οι προςφορζσ κα παραλαμβάνονται ςτο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
Μεγάρων – Παλαιά εκνικι Οδόσ Ακθνϊν Κορίνκου (ζναντι MY 
MARKET - Μζγαρα ΣΚ: 19100. (Σηλ: 6937 17 22 52 κ. Ρήγα 
Ελζνη, Αντιδήμαρχοσ.) 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων ςχζςεων 

 


