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Μζγαρα, 9 Ιουνίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ, ηθτεί από τον 
Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι, να ξεκινιςουν 

επιτζλουσ  τα ζργα αποκατάςταςθσ ηθμιών από τισ κεομθνίεσ, ςτθν Κινζτα 
 

Λζει μία λαϊκι παροιμία “πριν πεινάςεισ μαγειρεφεισ”. Ετςι λοιπόν ενόψει 
του επερχόμενου χειμϊνα φςτερα από τισ κεομθνίεσ, που ζπλθξαν τθν Κινζτα τα 
δφο προθγοφμενα χρόνια, από τθν πυρκαγιά και τισ πλθμφρεσ, ο Διμαρχοσ 
Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ,  επιςθμαίνει τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ ζργων ςτθν 
περιοχι για να αποκαταςτακοφν οι ηθμίεσ και να προςτατευκεί θ περιοχι από 
περαιτζρω δυςάρεςτεσ καταςτάςεισ και απευκφνεται ςτο Υπουργείο Υποδομϊν & 
Μεταφορϊν και ςτθν Περιφζρεια Αττικισ για τα δζοντα. 

 
  Με ζγγραφό του λοιπόν ο κ. Σταμοφλθσ (Αρικμ. πρωτ: 259/22.5.2020), προσ 
τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κωνςταντίνο Καραμανλι και τον Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. 
Γιώργο Πατοφλθ,  με κοινοποίθςθ ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Λευτζρθ Κοςμόπουλο και τθν Πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ Κινζτασ κ. Μπαλτςιώτθ 
Αλεξάνδρα ηθτεί, να λθφκοφν άμεςα μζτρα κι ενζργειεσ προκειμζνου να 
κακαριςτοφν τα ρζματα, να απομακρυνκοφν οι φερτζσ φλεσ και τα ογκϊδθ από τισ 
πλθμφρεσ, να γίνουν τα αντιπλθμμυρικά ζργα που χρειάηονται και να 
αποκαταςτακοφν οι ηθμίεσ. 
 Συγκεκριμζνα ο Διμαρχοσ ςτο ζγγραφό του αυτό αναφζρει τα εξισ: 
« Σασ υπενκυμίηουμε, ότι θ περιοχι τθσ Κινζττασ του Διμου Μεγαρζων ζχει πλθγεί από 

τρεισ (3) τεράςτιεσ κεομθνίεσ. Τθν μεγάλθ πυρκαγιά τον Ιοφλιο 2018, που ζκαψε 60.000 

ςτρζμματα δάςουσ και δθμιοφργθςε τεράςτιεσ καταςτροφζσ και τισ μεγάλεσ πλθμμφρεσ το 

Σεπτζμβριο του 2018 και το Νοζμβριο του 2019, οι οποίεσ επίςθσ δθμιοφργθςαν τεράςτιεσ 

καταςτροφζσ ςτισ οικίεσ και ςτισ υποδομζσ τθσ περιοχισ,μεταξφ των οποίων και θ γζφυρα 

του ρζματοσ τθσ Πίκασ, που κόβει τθν παλαιά εκνικι (ΠΕΟΑΚ) ςτα δφο.  

             Από τότε δεν ζχουν ακόμα απομακρυνκεί οι φερτζσ φλεσ και τα ογκϊδθ από τθν 

περιοχι, δεν ζχουν κακαριςτεί τα ρζματα και δεν ζχει γίνει κανζνα αντιπλθμμυρικό ζργο ι 

ζργο αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν, που προκλικθκαν από τισ υπόψθ κεομθνίεσ.  



             Επειδι θ ζλευςθ του χειμϊνα δεν αργεί, παρακαλοφμε για τισ άμεςεσ ενζργειεσ ςασ, 

προκειμζνου να αποκαταςτακοφν τα ρζματα, να απομακρυνκοφν οι φερτζσ φλεσ και τα 

ογκϊδθ και να γίνουν τα αντιπλθμμυρικά ζργα και τα ζργα αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν.  

             Οι κάτοικοι ανθςυχοφν πάρα πολφ, διότι βλζπουν πωσ θ Πολιτεία, παρά τισ 

τεράςτιεσ καταςτροφζσ που ζχουν υποςτεί, δεν ζχει ακόμα ςκφψει πάνω ςτα προβλιματά 

τουσ.  

             Με τθν βεβαιότθτα, ότι αυτι τθ φορά κα ενεργιςετε τάχιςτα, επειδι θ περιοχι δεν 

μπορεί άλλο να ηει με αυτζσ τισ πλθγζσ και πολφ περιςςότερο δεν αντζχει άλλεσ 

καταςτροφζσ, ςασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων.» 
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