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Θέμα: Καταγγελία Προέδρων Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας Κινέττας και κατοίκων της περιοχής με θέμα 

«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία πλημμυρικά 
φαινόμενα της 24-25/11/ 2019 στην τοπική κοινωνία της Κινέττας».  

 
 

Με αφορμή καταγγελιών στην Ομοσπονδία Συλλόγων Κινέττας των Προέδρων που οι Σύλλογοι τους είναι 
μέλη μας αλλά και κατοίκων των περιοχών (Αγίου Νικολάου, Γαλήνης, Αγνάντι, Βενίστρες και Πανοράματος 1, 2 
και 3),  σας γνωστοποιούμε και σας καταγγέλλουμε, ότι σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 32/21-9-2020 πρακτικό 
κατεπείγουσας με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων και με αρ. 
απόφασης 219/2020, για το έργο που αφορά τις επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν 
από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα της 24-25/11/2019 στην τοπική κοινότητα Κινέττας περιλαμβάνονται 
δρόμοι προς αποκατάσταση επιλεκτικά σε περιοχές αυτής και όχι το σύνολο των οικισμών της Κινέττας.  

 
Οι δρόμοι που έχουν καταστραφεί περισσότερο από τα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκονται στις  ορεινές 

περιοχές της Κινέττας, πάνω από την Ολυμπία Οδό και εσείς στην απόφασή σας έχετε συμπεριλάβει μόνο δύο 
τέτοιους οικισμούς, έχοντας αγνοήσει τους υπόλοιπους. 

 
Συγκεκριμένα στην εκπόνηση του σχεδίου αναφέρεται ότι θα επισκευαστούν δρόμοι στους οικισμούς 

Γερανείων και Μαρούγκας, ενώ έχετε αγνοήσει τελείως τους οικισμούς του Αγίου Νικολάου, Γαλήνης, Αγνάντι, 
Βενίστρες και των Πανοραμάτων 1, 2  και 3. 

 
Η Ομοσπονδία μας είχε προτείνει συγκεκριμένους δρόμους προς επισκευή και αποκατάσταση λόγω των 

πλημμυρικών φαινομένων. Αντ’ αυτών όμως και χωρίς καμία ενημέρωση αγνοήθηκαν οι συγκεκριμένοι δρόμοι 
και προτάθηκαν δρόμοι που είναι ήδη ασφαλτοστρωμένοι η επικαλυμμένοι με στρώση τσιμέντου, επιπλέον 
προτάθηκαν κατασκευές κρασπέδων, πεζοδρομίων, επιστρώσεις με κυβόλιθους σε πεζόδρομους, πλακοστρώσεις 
σε κοινόχρηστους χώρους ενώ το έργο αφορά αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα ακραία 
πλημμυρικά φαινόμενα. 

 
Θέλουμε να μας πληροφορήσετε γιατί αγνοήσατε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας μας, ποιος εισηγήθηκε 

την εκτέλεση των συγκεκριμένων έργων στις συγκεκριμένες περιοχές, δημιουργώντας μία εισήγηση που 
παραβλέπει τελείως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών που καταστράφηκαν από τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα σε εκτεταμένο μέγεθος στην Άνω Κινέττα. 

 
Τέλος ζητάμε για ενημέρωση μας και επίλυση του ανωτέρου θέματος επείγουσα συνάντηση με τον 

Δήμαρχο Μεγαρέων  κ Γ. Σταμούλη, τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Κορώση και τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. 
Κάμπαξη.  

 
Με εκτίμηση για το Δ.Σ..  

 
                                Η Πρόεδρος                                                                                      Η Γ  Γραμματέας 
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