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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σημαντική η προσφορά χρημάτων των ΕΛ.ΠΕ για το απορριμματοφόρο 

αυτοκίνητο τύπου πρέσας  του Δήμου Μεγαρέων 
 

 

Είναι αλήθεια ότι το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλους τους 

τομείς των Μεγάρων, της Νέας Περάμου και των γύρω οικισμών έχει βελτιωθεί 

σημαντικά παρά τον όγκο των παραγομένων σκουπιδιών λόγω του καλοκαιριού. 

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητος του Δήμου εργάζεται φιλότιμα 

και σίγουρα αποδίδει καλύτερα αφού τα νέα αυτοκίνητα,  που προμηθεύτηκε ο 

Δήμος είναι σύγχρονα και άνετα και οι εργαζόμενοι αισθάνονται σιγουριά και 

ασφάλεια και η προσωπική τους ταλαιπωρία είναι μικρότερη. 

Ο Δήμος Μεγαρέων ήδη  φρόντισε  και ο στόλος των απορριμματοφόρων  

αυτοκινήτων μεγάλωσε με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Η Διοίκηση της Α.Ε.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  ανταποκρίθηκε σε σχετικό 

αίτημα του Δήμου και  προσέφερε το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ το οποίο διετέθη για την αγορά μίας σύγχρονης πρέσας 16 κυβικών 

μέτρων, η οποία τοποθετήθηκε σε όχημα του Δήμου και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. 

Γρηγόρης Σταμούλης απέστειλε σχετική ευχαριστήρια επιστολή στον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. της εταιρείας κ. Ευστάθιο Τσοτσορό, για την σπουδαία αυτή δωρεά. 

Ο Δήμαρχος στην επιστολή του αναφέρει: 

 

 



Αξιότιμε Κύριε  Πρόεδρε, 

 
Παρακαλώ πολύ δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες της Διοίκησης του Δήμου 

Μεγαρέων και εμού προσωπικώς για την ευγενική χορηγία του ποσού των πενήντα 

χιλιάδων (50.000) ευρώ ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Δήμου, το οποίο διετέθη 

εξ ολοκλήρου για την προμήθεια μίας σύγχρονης πρέσας απορριμματοφόρου  τύπου 

πρέσας,  χωρητικότητας 16 κυβικών μέτρων, η οποία τοποθετήθηκε σε όχημα του 

Δήμου, το οποίο ήδη εντάχθηκε στο στόλο των αυτοκινήτων της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας και βοηθάει σημαντικά το προσωπικό του Δήμου, στην αντιμετώπιση 

του οξύτατου προβλήματος της αποκομιδής των απορριμμάτων, ιδιαίτερα τώρα τους 

καλοκαιρινούς μήνες, που ο πληθυσμός του Καλλικρατικού μας Δήμου, σχεδόν 

διπλασιάζεται. 

Είναι αλήθεια κ. Πρόεδρε, ότι παρόμοιες χειρονομίες δωρεών και προσφορών 

ανακουφίζουν στην δύσκολη εποχή που βιώνουμε έχουν ιδιαίτερη σημασία  και έτσι 

αποκτά ιδιαίτερη αξία η Κοινωνική συνεισφορά των Ελληνικών Επιχειρήσεων, όπως 

τα Ελ.ΠΕ. που θέλουν και μπορούν να ενισχύουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την 

δημιουργική δράση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κι εκτιμώνται ασφαλώς, 

δεόντως από τους πολίτες.  

 

 
 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Σχέσεων 
 


