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Κινέτα 18-12-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 17-12-2020 στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Μεγαρέων στην Κινέτα έγινε
Συμβούλιο ενημέρωσης του ΔΣ της Ομοσπονδίας από τον Δήμαρχο κ. Σταμούλη Γρηγόρη,
τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο προστασίας. Τα θέματα που τέθηκαν στον κ. Δήμαρχο
είναι τα εξής.
1) Ενημέρωση για την υδροδότηση
2) Ενημέρωση για τις εκκρεμείς διπλές συντάξεις των πυρόπληκτων
3) Ενημέρωση για την καθαριότητα
4) Ενημέρωση για την παιδική χαρά και τους αθλητικούς χώρους που θα
χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
5) Ολοκλήρωση της παιδικής χαράς στον σύλλογο Γαλήνη
6) Δημοτική συγκοινωνία σύνδεση με Μέγαρα
7) Αστυνομικό τμήμα
8) Αντιπλημμυρικά και γέφυρα ΠΙΚΑΣ
9) Δρόμοι στους συλλόγους που είναι εκτός προγράμματος της τεχνικής υπηρεσίας και
γιατί είναι εκτός
10) Καμένα δέντρα και αναδάσωση
11) Δικηγόροι του Δήμου εναντίων ΔΕΗ για την φωτιά του 2018 και για τις πλημμύρες
που ακολούθησαν.
12) Ενημέρωση για το αν θα γίνει εμβολιαστικό κέντρο στα Μέγαρα
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1) Το έργο υδροδότησης έχει ξεκινήσει με την κατασκευή́ των δεξαμενών στην Κινέτα
2) Δεν γνωρίζει να υπάρχουν άλλοι δικαιούχοι πυρόπληκτοι για διπλή́ σύνταξη. Εάν
υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να εξεταστούν ατομικά́.
3) Στην συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής, την Δευτερά 21 Δεκέμβριου,
εξετάζεται ως θέμα και σύντομα θα περάσει από́ δημοτικό́ συμβούλιο ο κανονισμός
καθαριότητας.
4) Προχωράει η μελέτη για την παιδική́ χαρά́ και τους αθλητικούς χώρους από́ την
τεχνική́ υπηρεσία που θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου η Περιφέρεια.
5) Σύντομα θα ολοκληρωθεί και η παιδική́ χαρά́ του συλλόγου Γαληνή.
6) Είναι στα προσεχή́ σχεδία να μπει δημοτική́ συγκοινωνία Μέγαρα – Κινέτα.
7) Για τον αστυνομικό́ σταθμό́ το προσπαθεί́ με τον υπουργό́ για να επαναλειτουργήσει.
Υπάρχει θετική́ ανταπόκριση από́ πλευράς υπουργείου.
8) Για το γεφύρι της ΠΙΚΑΣ και για τα αντιπλημμυρικά́ είναι θέμα Περιφέρειας αλλά́
πιστεύει μέσα στον Ιανουάριο να ξεκινήσουν.
9) Για την αποκατάσταση των δρόμων των συλλόγων που έχουν μείνει εκτός θα βρεθεί
λύση με την τεχνική́ υπηρεσία.
10) Προχωράει το κόψιμο των καμένων δέντρων και η φάση αναδάσωσης.
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11) Η νομική́ υπηρεσία του Δήμου και οι δικηγόροι αυτής θα αναλάβουν να κάνουν
αγωγή στην ΔΕΗ για να αποζημιωθούν οι πληγέντες από την πυρκαγιά του 2018 και από́ τις
πλημμύρες.
12) Για το αν θα γίνει εμβολιαστικό́ κέντρο στα Μέγαρα μας απάντησε ούτι λογικά́ ναι
και οπωσδήποτε έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες προς αυτή́ την κατεύθυνση.
Φυσικά́ συζητήσαμε και αλλά θέματα και μας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του
σε ούτι μπορεί́.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ́ και του ευχόμαστε καλές γιορτές.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πρίφτη Μαργαρίτα

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βούλγαρη Ελευθερία

