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 Κινέτα 20/4/2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΙΝΕΤΑΣ 

 

Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και την απαγόρευση συναθροίσεων, με την 

παρούσα ανάρτηση θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες και τα πεπραγμένα της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Κινέτας κατά το πρώτο εξάμηνο της θητείας του. 

 6 Δεκεμβρίου 2020   

Συνάντηση του Δ.Σ. στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο με θέμα συνάντησης την  κατάθεση των 

πρακτικών και των διαπιστευτηρίων των αρχαιρεσιών της Ομοσπονδίας και ταυτόχρονη  

αναφορά στα προβλήματα της Κινέτας. 

 9 Δεκεμβρίου 2020 

Ξεκίνησε πάλι η καταγραφή για τις κατεδαφίσεις των πυρόπληκτων οικιών και για την 

αποκομιδή του αμίαντου μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας και με ευθύνη της  Κας 

Ελευθερίας Βούλγαρη. 

 15 Δεκεμβρίου 2020 

Συγκρότηση  εθελοντικής ομάδας από κατοίκους της Περιοχής και όχι μόνο με πρωτοβουλία 

της Ομοσπονδίας 

 18 Δεκεμβρίου 2020 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Ομοσπονδίας με τον Δήμαρχο κ Γρηγόρη 

Σταμούλη. Θέμα συνάντησης τα προβλήματα της Κινέτας και ενημέρωσή μας. 

 19 Δεκεμβρίου 2020 

Παραλάβαμε δωρεά από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Μεγαρέων 400 δενδρύλλια  

(πεύκο). Προσφορά για την αναδάσωση της περιοχής της Κινέτας. 

 20 Δεκεμβρίου 2020 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Ομοσπονδίας με τον Δημοτικό Σύμβουλο και 

αρχηγό της παράταξης «Μαζί με Όραμα» κ Κλεάνθη Βαρελά. Θέμα συνάντησης τα 

προβλήματα της Κινέτας 

 14 Ιανουαρίου 2021 

Με παρέμβαση της Ομοσπονδίας αποκαταστάθηκε  προσωρινά το πέρασμα στο ρέμα της 

Πίκας στο σημείο του Ιρλανδικού περάσματος στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τον οικισμό 

της Γαλήνης με τον οικισμό του Αγ. Νικολάου. 

 19 Ιανουαρίου 2021 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο της Ομοσπονδίας με τον Αντιπεριφερειάρχη κ 

Λευτέρη Κοσμόπουλο. . Θέμα συνάντησης η ενημέρωση για την έναρξη των έργων στην Κινέτα 

και στήριξη των επαγγελματιών 
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 27 Ιανουαρίου 2021 

Συνάντηση της Προέδρου με τον Υφυπουργό κ Γεώργιο Κώτσηρα.  Θέμα συνάντησης η  

ενημέρωσή του για την καθυστέρηση καταβολής της επιδότησης ενοικίων στους 

πυρόπληκτους και η καθυστέρηση έναρξης των έργων αποκατάστασης στην Κινέτα. 

 11 Φεβρουαρίου 2021 

Συνάντηση του Δ.Σ. με τον Δήμαρχο κ Γρηγόρη Σταμούλη  και τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων 

κ Σπύρο Κορώση. Η συνάντηση είχε ως θέμα την ένταξη της Βόρειας Κινέτας στο σχεδιασμό 

της ανακατασκευής των δρόμων, διότι 7 σύλλογοι της συγκεκριμένης περιοχής έχουν μείνει 

εκτός των συγκεκριμένων έργων. 

 15 Φεβρουαρίου  2021 

Άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας στον Δήμαρχο κατά την χρονική περίοδο  της βλάβης στο 

αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΜ για τάχιστη αποκατάστασής της και διανομή νερού στους κατοίκους 

της Κινέτας από την Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κα Ελευθερία Βούλγαρη με το βυτίο του 

Δήμου. 

 22 Μαρτίου 2021 

Έναρξη  λειτουργείας του site της Ομοσπονδίας https://omospondia-syllogwn-kinetas.gr για 

πληρέστερη πληροφόρηση  σε ότι αφορά τα πεπραγμένα  στην Κινέτα με επιμέλεια του 

Προέδρου Παναγιώτη Χαρμπή. 

 24 Μαρτίου 2021 

Μετά από παρέμβαση της Προέδρου μας στην φιλοζωική «Αδέσποτος Παλμός» σώθηκε ένα 

αδέσποτο σκυλάκι βαριά τραυματισμένο. «Η Ομοσπονδία προχωράει σε ενέργειες για τα 

αδέσποτα της Κινέτας. 

 26 Μαρτίου 2021 

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία της ΔΕΔΔΗΕ μετά από αίτημα μας για καταγραφή και κλάδεμα 

κλαδιών δένδρων που εφάπτονται  με καλώδια της ΔΕΗ. 

 31 Μαρτίου 2021 

Μερική επισκευή και διάνοιξη  της οδού Θησέως στο Πανόραμα 2 μετά από παρέμβαση της 

Ομοσπονδίας στον Δήμο Μεγαρέων και εποπτεία του κ Χαράλαμπου Ζημάλη προκειμένου οι 

να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις οικίες τους. 

 3 Απριλίου 2021 

Σύσκεψη στο γραφείο μας με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης κ Κώτσηρα Γεώργιο, τον Δήμαρχο 

Μεγαρέων κ Γρηγόρη Σταμούλη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ Κωσταντίνο 

Φυλακτό και τον Διοικητή Π.Υ. Μεγάρων κ Δημήτριο Καϊάφα. Θέμα συνάντησης τα 

προβλήματα της Κινέτας. 

 5 Απριλίου 2021 

Συνάντηση στο γραφείο μας με τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και αναπληρωτή 

Δημάρχου κ Ιωάννη Δήμα με θέμα τα αδέσποτα της Κινέτας. 

 11 Απριλίου 2021 

Ολοκλήρωση της δεντροφύτευσης στους Συλλόγους Πανώραμα 3, Πανώραμα 2 και Βενίστρες. 

 

 

https://omospondia-syllogwn-kinetas.gr/
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 15 Απριλίου 2021 

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής κ Γεώργιο Πατούλη,  τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής 

κ Λευτέρη Κοσμόπουλο και τον κ Αθανάσιο Κατσηγιάννη Εντεταλμένο Περιφερειακό 

Σύμβουλο, στο γραφείο του Περιφερειάρχη επί της Λεωφ. Συγγρού15-17  

Θέμα η έναρξη των έργων στην Κινέτα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε από το site της 

Ομοσπονδίας που είναι, https://omospondia-syllogwn-kinetas.gr  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ. 

 

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Πρίφτη Μαργαρίτα                                                                                               Βούλγαρη Ελευθερία    

https://omospondia-syllogwn-kinetas.gr/

