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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα, 12.5.2022 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης 

Μπούρας, παραβρέθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου στην εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας  Κινέτας με θέμα την 

ενημέρωση για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης από την Περιφέρεια. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, 

Λευτέρης Κοσμόπουλος και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης. Τα 

θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν η εξέλιξη των έργων αποκατάστασης της 

περιοχής κυρίως μετά την πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2018 και την πλημμύρα 

«Γηρυόνης» το Νοέμβριο του 2019, τα αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα, τα 

έργα υδροδότησης καθώς και η δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού. 

Ο κ. Μπούρας καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης άκουσε με ιδιαίτερη 

προσοχή τους προβληματισμούς των κατοίκων. Λαμβάνοντας το λόγο, εξήγησε 

ότι τόσο η Κυβέρνηση, μέσω των αρμόδιων Υπουργείων, όσο και η Περιφέρεια 

καταβάλλουν τις μέγιστες προσπάθειες, για την αποκατάσταση των 

προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τις φυσικές αυτές καταστροφές και 

γενικότερα την αναβάθμιση της Κινέτας.  

Όσον αφορά το Δίκτυο Υδροδότησης, η σύνδεσή του με τον κεντρικό 

αγωγό των Μεγάρων βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 

Μεγαρέων είναι σημαντικό εργαλείο για την περιοχή. Επιπλέον, ήδη από τον 

Αύγουστο του 2021 αποφασίστηκε η ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στην Κινέτα.  

Όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 

κατά την επίσκεψή του στα Μέγαρα τον Ιανουάριο, είναι στα άμεσα σχέδια του 
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Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού στην 

Κινέτα. 

 Για όλα τα παραπάνω και άλλα ακόμη ο κ. Μπούρας έκανε σημαντικές 

παρεμβάσεις προκειμένου να υλοποιηθούν. 

 Ο κ. Μπούρας δεσμεύτηκε ότι για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν σε 

συνεργασία με την Περιφέρεια, τη Δημοτική Αρχή και το τοπικό Συμβούλιο της 

Κινέτας, θα παρεμβαίνει προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυσή τους. 
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