
 

 

 

Μζγαρα, 29 Μαϊου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ ηθτεί από τθν Περιφζρεια Αττικισ  
τθν επιπλζον ενίςχυςθ των πλθμμυροπακών τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017 

 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ απζςτειλε ςιμερα ςτθν 

Περιφερειάρχθ Αττικισ Κα Ρζνα Δοφρου, ζγγραφο το οποίο κοινοποίθςε και ςτον 

Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. Γιάννθ Βαςιλείου, με το οποίο ηθτεί  τθν άμεςθ 

επιπλζον ενίςχυςθ των πλθμμυροπακών του Διμου Μεγαρζων από τθ κεομθνία τθσ 15θσ 

Νοεμβρίου 2017. 

Στο ζγγραφό του αυτό ο Διμαρχοσ Μεγαρζων αναφζρει  τα εξισ: 

           «  Όπωσ είναι γνωςτό ο Διμοσ Μεγαρζων και ιδιαίτερα θ περιοχι τθσ Νζασ Περάμου, 

επλιγθ βάναυςα από τθν κεομθνία τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017. 

           Τα αποτελζςματα τθσ κεομθνίασ ιςαν πολλά και οδυνθρά, αφοφ  δθμιουργικθκαν 

καταςτροφζσ ςε νοικοκυριά, ςπίτια, επιχειριςεισ αλλά και ςε υποδομζσ του Διμου. 

         Η άμεςθ αντίδραςθ, θ οργανωμζνθ και μεκοδευμζνθ δράςθ των υπθρεςιών και 

μθχανιςμών  του Διμου, θ βοικεια από εκελοντζσ, εκελοντικζσ οργανώςεισ, διάφορουσ 

φορείσ και γειτονικοφσ κυρίωσ Διμουσ, αλλά  και θ αγαςτι και ςυντονιςμζνθ ςυνεργαςία 

με τθν Περιφζρεια Αττικισ και τουσ κρατικοφσ φορείσ, είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν άμεςθ 

ανακοφφιςθ των  πολιτών και τθν γριγορθ αποκατάςταςθ πολλών προβλθμάτων. 

       Είναι γεγονόσ, ότι πολφ γριγορα εδόκθςαν από τθν Πολιτεία τα οικονομικά εφάπαξ  

βοθκιματα των 5.000 και των 8.000 ευρώ για τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ 

αντίςτοιχα, ςε λίγεσ θμζρεσ ολοκλθρώνεται θ χοριγθςθ από το Διμο  του επιδόματοσ  

άμεςθσ αντιμετώπιςθσ βιοτικών αναγκών  (586 ευρώ) ςε όλουσ τουσ δικαιοφχοσ και είναι 

ςε εξζλιξθ θ διαδικαςία του Διμου  για τθν αποηθμίωςθ των καταςτραφζντων  οικοςκευών. 

Εκτιμάται πωσ πολφ ςφντομα κα δοκεί κι αυτι  θ αποηθμίωςθ. 

     Όλα όςα ζχουν γίνει μζχρι τώρα είναι ςθμαντικά, όμωσ απομζνουν πολλά ακόμα για να 

γίνουν, προκειμζνου να επουλωκοφν οι πλθγζσ τθσ πρόςφατθσ κεομθνίασ. 

 

 



     Ευελπιςτοφμε πωσ κα ςυνεχιςτεί  θ καλι ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια και ςφντομα κα 

αποκαταςτακοφν και κακαριςτοφν πλιρωσ τα ρζματα τθσ περιοχισ, κα ςυμπλθρωκοφν τα 

υπάρχοντα αντιπλθμμυρικά ζργα και κα ξεκινιςει άμεςα  θ καταςκευι των 

αντιπλθμμυρικών ζργων, για τα οποία υπάρχουν οι ςχετικζσ μελζτεσ. 

      Επίςθσ ηθτοφμε να προχωριςουν άμεςα οι εξισ διαδικαςίεσ:                      

-Χοριγθςθ του επιδόματοσ των 8.000 ευρώ ςτουσ αλιείσ και ςτουσ αγρότεσ, που λόγω     

γραφειοκρατικών εμποδίων δεν το ζχουν λάβει ακόμα. 

-   Στισ επιχειριςεισ, που ζχουν υποςτεί  μεγάλθ καταςτροφι , θ οποία δεν καλφπτεται 

αποδεδειγμζνα από τισ 8,000 ευρώ, να δοκεί επιπλζον ποςό, που να καλφπτει όλθ τθν 

ηθμιά. 

-    Να επιδοτθκοφν, ει δυνατόν ςτο 100%, νζεσ επιχειριςεισ, προκειμζνου να τονωκεί θ 

τοπικι οικονομία και με νζεσ κζςεισ εργαςίασ, αφοφ αυτι ζχει υποςτεί μεγάλο πλιγμα 

από τθν κεομθνία τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2017. 

-   Να δοκοφν αποηθμιώςεισ για όλεσ τισ καταςτροφζσ, που ζχουν υποςτεί τα ςπίτια 

(π.χ. μαντρότοιχοι, κλπ.) 

   Με τθν βεβαιότθτα ότι κα ανταποκρικείτε κετικά ςτα δίκαια  αιτιματα   μασ, ςασ 

ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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