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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με πρόςκληςη  του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
ςυνεδρίαςε  την Παραςκευή 26 Μαρτίου, το πρωϊ το Σ.Τ.Ο 

 
Ο  Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ προςκάλεςε, τθν Παραςκευι 

26 Μαρτίου το πρωϊ, ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ το Τοπικό Συντονιςτικό Οργανο (ΣΤΟ) 
Πολιτικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων με τθλεδιάςκεψθ και ςυηθτικθκαν 
διάφορα κζματα όπωσ θ ενθμζρωςθ για τα νζα  Σχζδια  αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων  
Αναγκϊν, που ζχει ςυντάξει ο Διμοσ, για Σειςμοφσ, πλθμφρεσ, φωτιζσ, χιονοπτϊςεισ 
και  τα μζτρα που πρζπει να λθφκοφν προλθπτικά ζτςι ϊςτε όλοσ ο μθχανιςμόσ τθσ 
Πολιτικισ Προςταςίασ να είναι ςε ετοιμότθτα για να παρζμβει αποτελεςματικά ςε 
κάκε περίπτωςθ. 

Στθ ςφςκεψθ ςυμμετείχαν εκτόσ του Δθμάρχου, ο Αντιδιμαρχοσ αρμόδιοσ 
για τθν Πολιτικι Προςταςία κ. Κώςτασ Φυλακτόσ, ο Διοικθτισ τθσ Πυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ των Μεγάρων κ. Καϊάφασ Δημήτριοσ, ο Διοικθτισ του Αςτυνομικοφ 
Τμιματοσ Μεγάρων κ. Βανάκασ Δημήτριοσ, ο Διοικθτισ του Τμιματοσ Τροχαίασ κ. 
Σελλάσ Ανδρζασ, εκπρόςωποσ τθσ Σχολισ ΠυροβολικοφΛγοσ (ΠΒ) κ. 
ΠαπαδόπουλοσΖαχαρίασ, ο Διευκυντισ ΚΑΠΕΣ του Διμου, εκπρόςωποι 
Εκελοντικϊν Ομάδων και ο Ειδικόσ Συνεργάτθσ του Δθμάρχου κ. Γιάννθσ Γκίνθσ. 

Μετά τθ  ςφςκεψθ ο κ. Σταμοφλησ διλωςε: 
« Συηθτιςαμε ςιμερα με τα μζλθ του Τοπικοφ Συντονιςτικοφ Οργάνου (ΣΤΟ) 

για το κζμα τθσ ετοιμότθτασ του μθχανιςμοφ Πολιτικισ Προςταςίασ προκειμζνου να 
λθφκοφν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για να αντιμετωπίςουμε κάκε ζκτακτο γεγονόσ. 

Ο Διμοσ εχει καταρτίςει ςχζδια για τθν αντιμετϊπιςθ κάκε φαινομζνου με 
τθν ςυνδρομι τθσ Πυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ, τθσ Αςτυνομίασ, τθσ Τροχαίασ, τθσ 
Σχολισ Πυροβολικοφ, τθσ Δαςικισ Υπθρεςίασ και των τοπικϊν εκελοντικϊν 
οργανϊςεων κι είναι πάντα ςε ετοιμότθτα. 

Ευχαρίςτθςα όλουσ για τθν άψογθ ςυνεργαςία, που είχαμε μζχρι τϊρα και ο 
Διμοσ δεςμεφτθκε να ενθμερϊςει τουσ πολίτεσ με ςχετικά Δελτία Τφπου και με 
ζντυπα, που κα διανεμθκοφν ςε όλουσ τουσ καταναλωτζσ τθσ ΔΕΥΑΜ μζςω των 
λογαριαςμϊν του νεροφ ςτο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα ενόψει ενεργειϊν, που 
πρζπει να γίνουν, για τθν αποψίλωςθ των χόρτων ςε οικόπεδα, για αποφυγι 
δράςεων, που είναι πικανόν να προκαλζςουν πυρκαγιζσ κλπ. 

Κοινι είναι θ διαπίςτωςθ πωσ όλοι οι εμπλεκόμενοι ςτθν Πολιτικι 
προςταςία βριςκόμαςτε ςε πλιρθ ετοιμότθτα και με θκικό ανεβαςμζνο.» 
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