
 

Γραφείο Επικοινωνίασ & Δθμοςίων Σχζςεων 
Τθλ: 22963 20106 
Email: pr.megara@gmail.com         

                                                                                     Μέγαρα, 5 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, 
ςε ςυνάντθςθ με τον Περιφερειάρχθ Αττικισ Γιώργο Πατοφλθ,  

ηιτθςε άμεςεσ παρεμβάςεισ για τθν Κινζτα 
και καταςκευι Κολυμβθτθρίου ςτα Μζγαρα 

 
Ενδιαφζρουςα ςυνάντθςθ είχε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ 

Σταμοφλθσ, με τον Περιφερειάρχθ Αττικισ Γιώργο Πατοφλθ με ςκοπό τισ άμεςεσ 
παρεμβάςεισ ςτθν πολφπακθ Κινζτα και τθν χρθματοδότθςθ Καταςκευισ 
Κολυμβθτθρίου ςτα Μζγαρα. 

 Η ςυνάντθςθ ζγινε ςε εξαιρετικά φιλικό και εγκάρδιο περιβάλλον και 
παραβρζκθκαν θ Διευκφντρια Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Εργων και 
Υποδομϊν κ. Ε.Βελγάκθ  και ο Διευκυντισ Τεχνικϊν Εργων τθσ Περιφζρειασ κ. Α. 
Καλογερόπουλοσ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ με δεδομζνο ότι ο Διμοσ είναι 
εξαιρετικά επιβαρυμζνοσ από ακραία καιρικά φαινόμενα, που ζχει πλθγεί από τισ 
γνωςτζσ κεομθνίεσ (Φωτιά και πλθμφρεσ ςτθ Νζα Πζραμο και ςτθν Κινζτα) εςτίαςε 
ςτο γεγονόσ ότι τώρα χρειάηονται άμεςεσ παρεμβάςεισ με ςοβαρά ζργα 
αποκατάςταςθσ  ιδιαίτερα ςτθν Κινζτα ϊςτε να κακαριςτοφν τα ρζματα, να 
απομακρυνκοφν τα διάφορα φερτά υλικά, που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε  
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και να γίνουν εργαςίεσ αποκατάςταςθσ του οδικοφ δικτφου, 
που ζχει υποςτεί ςοβαρζσ ηθμίεσ λόγω των πλθμυρϊν και να επιςκευαςτεί θ 
μιςοκατεςτραμζνθ γζφυρα ςτο ρζμα τθσ Πίκασ, που κόβει τθν ΠΕΟΑΚ ςτα δφο, ενϊ 
παράλλθλα τόνιςε τθν ανάγκθ   χρθματοδότθςθσ για τθν Καταςκευι Κολυμβθτθρίου 
ςτα Μζγαρα. 

Ο Περιφερειάρχθσ ο οποίοσ είναι γνϊςτθσ των προβλθμάτων του Διμου και  
κυρίωσ ζχει προςωπικι άποψθ για τισ τελευταίεσ καταςτροφζσ από τθν πλθμφρα 
τθσ Κινζτασ άκουςε με πολφ  ενδιαφζρον τα αιτιματα και διαβεβαίωςε το Διμαρχο 
ότι θ Περιφζρεια κα ανταποκρικεί άμεςα. 

Ο κ. Πατοφλθσ τόνιςε: 
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« Τα κζματα τθσ Κινζτασ είναι ςε φψιςτθ προτεραιότθτα και ιδθ ζχουν 

δρομολογθκεί τα ζργα, που πρζπει να γίνουν. Θα είμαςτε Διμαρχε, ζμπρακτα ςτο 
πλευρό του Διμου και κα εργαςτοφμε με γριγορεσ διαδικαςίεσ για τθν ταχεία 
αποκατάςταςθ των ηθμιϊν και τθν περαιτζρω κωράκιςι τουσ με ςυγκεκριμζνο 
ςχζδιο. Ηδθ ζχουν εγκρικεί πιςτϊςεισ για ζργα οδοποιϊασ και κακαριςμοφ των 
ρεμάτων. Θα είμαςτε ςτο πλευρό ςασ  με ςτόχο να διορκϊςουμε πακογζνειεσ, να 
κωρακίςουμε καλφτερα τθν περιοχι τθσ Κινζτασ και να επαναφζρουμε τθν 
κανονικότθτα, όςο για το Κολυμβθτιριο, θ Περιφζρεια κα ςυμβάλει όςο τθσ 
επιτρζπει ο προχπολογιςμόσ τθσ με ςτόχο να καλυφκεί θ ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ.» 
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