
 

                                                                                                           Μέγαρα 5 Σεπτεμβρίου 2016  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Επιχείρηση “MEGARA RESINS”  των Αφών ΦΑΝΗ, προσέφερε στο 

Δήμο Μεγαρέων,  δωρεά Κάδους απορριμμάτων 

 
Την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα επετείου συμπλήρωσης  δύο ετών, από 

την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Διοίκησης  του Δήμου και του κ. Γρηγόρη Σταμούλη 
ως Δημάρχου Μεγαρέων,  η Επιχείρηση των Αφών ΑΝΑΣΤ.  ΦΑΝΗ «MEGARA RESINS» 
προσέφερε στο Δήμο, ως Δωρεά  τους πρώτους εβδομήντα (70) κάδους απορριμμάτων, 
από μία χορηγία διακοσίων (200) συνολικά τεμαχίων. 

Η τελετή  παράδοσης  -  παραλαβής πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωϊ στο χώρο 
των αποθηκών του εργοταξίου στο δρόμο του Περάματος (πρώην Ελαιοδεξαμενές) και εκ 
μέρους  της επιχείρησης των Αφών ΦΑΝΗ, παραβρέθηκαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Βαρελάς και 
Χρήστος Γκιόκας και εκ μέρους του Δήμου ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. γρηγόρης Σταμούλης 
και ο αρμόδιος για την Καθαριότητα Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Φωτίου. 

Ο  Δήμαρχος Μεγαρέων   κ. Γρηγόρης Σταμούλης, εμφανώς συγκινημένος,  
χαρούμενος και ικανοποιημένος,  μίλησε με θερμά λόγια για τους Αφούς Χρήστο και Κώστα 
Φάνη και την Επιχείρησή τους,  για τη συγκεκριμένη δωρεά και όχι μόνο. 

Ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της επιχείρησης “MEGARA 
RESINS “ τόνισε: 
 « Σήμερα με μεγάλη ικανοποίηση και πολλές και θερμές ευχαριστίες στην Επιχείρηση 
“MEGARA RESINS” και προσωπικά στους Αφούς   Χρήστο και  Κώστα Φάνη για την ευγενική 
τους χορηγία,  παραλάβαμε την πρώτη παρτίδα με  εβδομήντα (70) κάδους απορριμμάτων 
μέρος της δωρεάς συνολικά διακοσίων (200) κάδων που μας έχει υποσχεθεί η επιχείρηση. 

Οι Αφοί ΦΑΝΗ συνεχίζουν την  μακρόχρονη  παράδοση μέχρι και σήμερα  και 
βοηθάνε με πολλούς τρόπους την τοπική αυτοδιοίκηση και πολλούς Συλλόγους . 

Στην ομολογουμένως δύσκολη εποχή που ζούμε  ως Δήμος έχομε βρεί  “ευήκοα 
ώτα”  από αρκετούς συνδημότες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και 
όχι μόνον, που βοηθάνε το Δήμο σε διάφορες εκδηλώσεις, σε έργα, στην προμήθεια υλικών 
όπως καλή ώρα σήμερα με τους Κάδους απορριμμάτων,  που σίγουρα θα βοηθήσουν 
σημαντικά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της περισυλλογής και αποκομιδής των 
απορριμμάτων στην τεράστια έκταση του Δήμου, στα Μέγαρα, στη Νέα Πέραμο και στους 
οικισμούς . 
     Με την ευκαιρία της  σημερινής  προσφοράς  και δωρεάς στο Δήμο μας,  σας 
παρακαλώ να μεταφέρετε στους Αφούς ΦΑΝΗ, τις θερμότατες ευχαριστίες, ο Θεός να τους 
έχει καλά, να τους χαρίζει υγεία, οι επιχειρήσεις τους να πηγαίνουν από το καλό στο  
καλύτερο έτσι ώστε να μπορούν να βοηθάνε ακόμη περισσότερο το Κοινωνικό σύνολο και 
το Δήμο μας κι ευελπιστούμε στην περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία.  

Νομίζω ότι η μέχρι τώρα επικοινωνία και συνεργασία πάει πολύ καλά και είμαι 
βέβαιος ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον ακόμα καλύτερα.» 



Ο Εκπρόσωπος της Εταιρείας “MEGARA RESINS” κ. Χαράλαμπος Βαρελάς 
ανέφερε τα εξής: 

 
« Κύριε Δήμαρχε, εκ μέρους της Εταιρείας μας και προσωπικά εκ μέρους του κ. Χρήστου και 
του κ. Κώστα ΦΑΝΗ, σας δηλώνουμε ότι η επιχείρησή μας συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα 
κοινωνικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να στηρίζει και να βοηθάει την τοπική Κοινωνία και 
να μετατρέπει ουσιαστικά την επιχειρηματική αριστεία σε κοινωνική συνεισφορά,  πάνω σε 
τέσσερις (4) άξονες,  που αναφέρονται στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στις Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  και στον Αθλητισμό, με προτεραιότητα σαφώς αυτή την περίοδο σε δράσεις, 
που αφορούν στο σύνολο της Κοινωνίας και του Δήμου. 

Εστιάζουμε κι ενισχύουμε δράσεις,  που αφορούν ολόκληρη την Κοινωνία, όπως 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές και αγαθοεργείς  δράσεις της Εκλησίας και 
δράσεις ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

Αυτοί  είναι οι στόχοι μας και δεσμευόμαστε,  ότι θα είμαστε αρωγοί και για το 
2017, σε συνεχή επαφή και επικοινωνία και συνεργασία με το Δήμο κι είμαστε σίγουροι ότι 
θα βοηθήσουμε αρκετά.  

Εξ άλλου ο κ. Χρήστος Γκιόκας,  μιλώντας επίσης εκ μέρους  την Εταιρείας “ 
MEGARA RESINS”  τόνισε ότι: 

 « Με την ευαισθησία,  που έχουμε ως επιχείρηση,  που δραστηριοποιείται στην 
περιοχή μας, με τη συνεχή επικοινωνία με το Δήμαρχο και τη συνεργασία,  που θέλουμε με 
το Δήμο Μεγαρέων,  έχουμε κοινό στόχο την Ανάπτυξη της περιοχής και τη βελτίωση του 
Περιβάλλοντος. 

Αυτά τα δύο θέματα έχει ως πρώτο της μέλημα η επιχείρησή μας και ελπίζουμε 
στην συνεργασία σας κύριε Δήμαρχε και στη συνεργασία όλων.» 
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 


