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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

Την Δευτζρα 5 Ιουνίου, ώρα 8 μ.μ. 
ςτην Πλατεία Λυτάρα, η εκδήλωςη 

 Βράβευςησ για τον 
 “διαγωνιςμό Κήπων και Μπαλκονιών”, 

ςτο πλαίςιο τησ “Παγκόςμιασ Ημζρασ περιβάλλοντοσ”  
 

Ο Διαγωνιςμόσ “Κήπων και Μπαλκονιών”,  που διοργανϊκθκε 
από το Σοπικό υμβοφλιο τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ των Μεγάρων, ςτο 
πλαίςιο τθσ” Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ “  είναι ςε εξζλιξθ και 
κα ολοκλθρωκεί τθν Κυριακι 4 Ιουνίου με τθ διαδικαςία τθσ 
διαδικτυακισ ψθφοφορίασ και τθν ΔΕΤΣΕΡΑ 5 Ιουνίου 2017, ϊρα 8 μ.μ. 
ςτθν Πλατεία Βαςιλίςςθσ Φρειδερίκθσ (Λυτάρα) κα λάβει χϊρα θ 
εκδιλωςθ τθσ Βράβευςθσ των νικθτϊν. 

 
 Ηδθ θ πρϊτθ φάςθ ολοκλθρϊκθκε με τθ διαδικαςία τθσ 

επίςκεψθσ των μελϊν τθσ Κριτικισ Επιτροπισ ςτα ςπίτια όςων διλωςαν 
ςυμμετοχι (από 22 Μαϊου ζωσ 25 Μαϊου 2017) και τθ ςχετικι 
αξιολόγθςθ, που μετράει ςε ποςοςτό 70 % ςτθν τελικι κατάταξθ και το 
υπόλοιπο 30 % ςτθ δεφτερθ φάςθ, κα προςμετρθκεί με το αποτζλεςμα 
τθσ Διαδικτυακισ Ψθφοφορίασ. 

 
Η Κριτικι Επιτροπι απαρτίηεται από τθν Κα Ιωαννίδου Αγάπη, 

Γεωπόνο, Προϊςταμζνθ Σμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου 
Μεγαρζων, τθν Κα Κόμπουλη – Νικολοποφλου Άννα, γεωπόνο και τον 
κ. Βαγγζλη Ορφανό , Αρχιτζκτονα Μθχανικό. 

 
Ο Πρόεδροσ του Σοπικοφ υμβουλίου και Πρόεδροσ τθσ 

Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ Κιπων και Μπαλκονιϊν κ. 
Ηλίασ Μουςταΐρασ διλωςε: 



 
 
 
« Ο Διαγωνιςμόσ αυτόσ οργανϊκθκε εφζτοσ για πρϊτθ φορά και 

κεςπίςτθκε να γίνεται κάκε χρόνο από το Σοπικό μασ υμβοφλιο, ςτο 
πλαίςιο τθσ αιςκθτικισ αναβάκμιςθσ τθσ πόλθσ, των οικιςμϊν και 
περιοχϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ των Μεγάρων, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν 
ενεργοποίθςθ  και ςυμμετοχι όςο το δυνατόν περιςςότερων 
ςυμπολιτϊν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.» 

 
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ Δήλωςε: 

« Με τθν πρωτοβουλία αυτι του Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ των Μεγάρων, πιςτεφουμε ότι οι ςυμπολίτεσ κα 
ανταποκρικοφν ευχάριςτα ζτςι ϊςτε να υπάρξουν περιςςότεροι 
ιδιωτικοί χϊροι πραςίνου οι οποίοι  κα ςυντθροφνται  και κα 
παρουςιάηουν μία καλαίςκθτθ εικόνα που κα προβάλει τθν πόλθ  και 
φυςικά για τθν προςπάκειά τουσ αυτι όςοι το επικυμοφν κα 
επαινοφνται και κα βραβεφονται. 
                                                      

Για εφζτοσ κζλω να ςυγχαρϊ όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν ςτον 
διαγωνιςμό, να επαινζςω τον Πρόεδρο κ. Ηλία Μουςταΐρα και τα μζλθ 
τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ Κιπων και Μπαλκονιϊν 
και να ευχαριςτιςω τα μζλθ τθσ Κριτικισ Επιτροπισ για τον χρόνο που 
διζκεςαν προκειμζνου να αναδειχκοφν οι νικθτζσ.» 
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