
 

                                                                                                                Μζγαρα, 24 Ιουλίου 2017 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Μεγάλη επιτυχία τησ “υναυλίασ Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ”,   

ςτην Πάχη, με την Ορχήςτρα του Γ.Σςίγκου, 

ςτο πλαίςιο των καλοκαιρινών πολιτιςτικών εκδηλώςεων 

 
 

Ο Διμοσ Μεγαρζων διοργάνωςε ςυναυλία Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ τθν 

Παραςκευή 21 Ιουλίου 2017 ςτο γραφικό Λιμάνι τησ Πάχησ. 

Η ςυναυλία είχε κοινωνικό χαρακτιρα και αντί ειςιτθρίου ςυγκεντρώκθκαν ςε 

ειδικό περίπτερο  τρόφιμα μακράσ διάρκειασ, είδθ ατομικισ υγιεινισ, κακαριςτικά 

οικιακισ χριςεωσ, ςχολικά είδθ για τθν ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ 

Παντοπωλείου/Παροχι Συςςιτίου:  λάδι, γάλα, ηάχαρθ, αλεφρι, όςπρια, ηυμαρικά, 

κονςζρβεσ, ντοματοχυμό, χαρτικά, αφρόλουτρα, ςαμπουάν, χλωρίνεσ κλπ. 

Η Αντιδιμαρχοσ Κοινωνικισ Προςταςίασ του Διμου Μεγαρζων, Κα Ελζνη 
Ρήγα, για το κζμα αυτό διλωςε: 

«Τθν προθγοφμενθ Παραςκευι ζλαβε χώρα ςτο λιμάνι τθσ Πάχθσ μία ςυναυλία 

με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των νζων κοινωνικών δομών του Κοινωνικοφ 

Παντοπωλείου/Παροχή Συςςιτίου του Διμου μασ, που μόλισ ξεκίνθςαν να 

λειτουργοφν. Η ςυναυλία ςτζφκθκε με μεγάλθ επιτυχία, διότι από τθν μία 

ςυγκεντρώκθκαν τρόφιμα που κα βοθκιςουν τθν λειτουργία των δομών ςτθν ζναρξι 

τουσ και από τθν άλλθ τα καταςτιματα τθσ Πάχθσ γζμιςαν με κόςμο εκτόσ Μεγάρων 

κατά τθν διάρκεια αλλά και μετά το πζρασ τθσ ςυναυλίασ.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ μασ κακοριςτικι ιταν θ ςυμβολι του ςυνκζτθ 

Γιώργου Τςίγκου και τθσ ενδεκαμελοφσ παρζασ του, οι οποίοι ςυμμετείχαν 

αφιλοκερδώσ για τθν ενίςχυςθ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου/Παροχι Συςςιτίου και 

κα ικελα να τουσ ευχαριςτιςω εκ μζρουσ του Διμου για τθν ανιδιοτελι προςφορά τουσ. 

Επίςθσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Διοικθτι του Τμιματοσ Τροχαίασ 

Μεγάρων και τον Διοικθτι του Γ΄ Λιμενικοφ Τμιματοσ για τθν διάκεςθ προςωπικοφ με 

ςκοπό τθν αςφαλι διεξαγωγι τθσ εκδιλωςθσ. 

Τζλοσ, κα ικελα να ευχαριςτιςω τουσ υπαλλιλουσ του Διμου, οι οποίοι υπό 

τθν κακοδιγθςθ του αρμόδιου Αντιδιμαρχου, κ. Φυλακτοφ, φρόντιςαν τον χώρο πριν 

και μετά τθν εκδιλωςθ, αλλά και ςυνζβαλαν ςτθν μεταφορά των ςυγκεντρωκζντων 

τροφίμων και ειδών πρώτθσ ανάγκθσ μαηί με τα μζλθ τθσ Εκελοντικισ Ομάδασ “Σώμα 

Ζρευνασ & Διάςωςθσ”   , αρωγοί πάντα ςτο ζργο μασ και τουσ ευχαριςτώ ιδιαίτερα». 
 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δημοςίων χζςεων 
 

 


