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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην συνάντηση της Προέδρου Κας Πρίφτη Μαργαρίτας και του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Κοσμόπουλο Λευτέρη στIς 19-12021 ετέθησαν τα εξής θέματα.
1) Καθαρισμός ρεμάτων, καθαρισμός γηπέδου Κινέτας, και Προαστιακού από τα
ογκώδη υλικά και ότι άλλο έχει τοποθετηθεί στα σημεία αυτά, όπως επίσης το άνοιγμα των
δρόμων προς την θάλασσα για την διαφυγή των όμβριων υδάτων.
2) Αντιπλημμυρικά έργα και έλεγχος του έργου της Ολυμπίας οδού στον παράλληλο.
3) Γέφυρα της ΠΙΚΑΣ και ανακατασκευή των κατεστραμμένων δρόμων στις πληγείσες
περιοχές που η Τεχνική Υπηρεσία Μεγάρων τις έχει αφήσει εκτός ενώ η χρηματοδότηση
αφορά αυτές και δεν γνωρίζουμε με ποιου εισήγηση 7 περιοχές είναι εκτός και χωρίς να
ενημερωθεί η Ομοσπονδία.
4) Δρόμοι κομμένοι τελείως στα Πανοράματα 2 και 3 στην Μαρούγκα στον Αγ. Νικόλαο
στης Βενίστρες κλπ.
5) Παιδική χαρά και αθλητικές εγκαταστάσεις που μας είχε υποσχεθεί στην
προηγούμενη συνάντησή μας.
6) Πεζοδρόμια στην ΠΕΟΑΚ.
7) Οικονομικές αποζημιώσεις των πληγέντων επαγγελματιών από τις πλημμύρες.
8) Μελέτη για αλεξικέραυνο
9) Ηχοπετάσματα στην ΝΕΟΑΚ
10) Φανάρια στους δύο κόμβους της Κινέτας.
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ
Τα έργα στην Κινέτα έχουν όντως καθυστερήσει, τον λόγο θα τον ανακοινώσει η
Περιφέρεια με δελτίο τύπου εντός των επόμενων ημερών.
Η μελέτη της οριοθέτησης έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο
στάδιο (έχουν παραδοθεί τα τοπογραφικά).
Το ρέμα της ΠΙΚΑΣ εντάσσεται στο μεγάλο έργο αποκατάστασης της περιοχής. Η
συνεργασία της Περιφέρειας με τον καθηγητή κ. Τσακίρη προχωράει πολύ καλά και
αναμένουμε μέχρι την άνοιξη να παραδοθούν οι μελέτες για μικρά αντιπλημμυρικά στα
ορεινά τμήματα.
Οι δρόμοι που θα αποκατασταθούν είναι στα πλαίσια της μελέτης που παραδόθηκε
από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μεγαρέων. Για τις περιοχές που έχουν μείνει εκτός
πρέπει να απευθυνθούμε εκεί.
Τα αντιπλημμυρικά της Ολυμπίας οδού είναι υπό την ευθύνη του ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Τα
φανάρια θα το κοιτάξει.
Για τους πληγέντες επαγγελματίες οι φάκελοι έχουν φύγει από την περιφέρεια και
είναι στο Υπουργείο Οικονομικών.
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Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Κοσμόπουλο για την ενημέρωση.
Η Ομοσπονδία θα παρακολουθεί όλα τα θέματα και θα επεμβαίνει δραστικά όπου
και σε όποιον χρειαστεί.
ΓΙΑ ΤΟ Δ,Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πρίφτη Μαργαρίτα

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βούλγαρη Ελευθερία

