
 

                                                                                                           Μζγαρα,  27 Αυγοφςτου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Επισείπηζη “MEGARA RESINS”  ηων Αθών ΦΑΝΗ, πποζέθεπε ζηο 

Δήμο Μεγαπέων,  δωπεά ενενήνηα έξι (96)  Κάδοςρ αποππιμμάηων 

 
Τθν Πζμπτθ 1θ Σεπτεμβρίου 2016, θμζρα επετείου ςυμπλιρωςθσ  δφο ετϊν, από 

τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τθσ νζασ Διοίκθςθσ  του Διμου και του κ. Γρθγόρθ Σταμοφλθ 
ωσ Δθμάρχου Μεγαρζων,  θ Επιχείρθςθ των Αφϊν ΑΝΑΣΤ.  ΦΑΝΗ «MEGARA RESINS» 
προςζφερε ςτο Διμο, ωσ Δωρεά   εβδομιντα (70) κάδουσ απορριμμάτων, μζροσ  χορθγίασ 
διακοςίων (200) ςυνολικά τεμαχίων. 

Τθν Δευτζρα, 27 Αυγοφςτου 2018 πραγματοποιικθκε νωρίσ το πρωϊ ςτο χϊρο των 
αποκθκϊν του εργοταξίου ςτο δρόμο του Περάματοσ (πρϊθν Ελαιοδεξαμενζσ)  θ παράδοςθ 
άλλων  ςαράντα οκτϊ (48) κάδων απορριμμάτων ενϊ τθν προςεχι Δευτζρα 3 Σεπτεμβρίου 
κα παραδοκοφν και οι υπόλοιποι. 

Εκ μζρουσ  τθσ επιχείρθςθσ των Αφών ΦΑΝΗ, παραβρζκθκαν οι κ.κ. Χαράλαμποσ 
Βαρελάσ και Γιάννησ Σακκζτοσ και εκ μζρουσ του Διμου ο Αντιδιμαρχοσ Μεγαρζων  κ. 
Κώςτασ Φυλακτόσ ,  αρμόδιοσ  του τομζα  Κακαριότθτασ,  ο οποίοσ εξζφραςε τισ κερμζσ 
ευχαριςτίεσ του Διμου ςτουσ Αφοφσ Χριςτο και Κϊςτα Φάνθ για τθ ςυγκεκριμζνθ δωρεά. 

Ο Αντιδήμαρχοσ απευθυνόμενοσ ςτουσ εκπροςώπουσ τησ επιχείρηςησ “MEGARA 
RESINS “ τόνιςε: 
 « Σιμερα με μεγάλθ χαρά κ. Βαρελά, παραλάβαμε ςαράντα οκτϊ (48) κάδουσ 
απορριμμάτων,  που κα διατεκοφν ςτθν Κινζττα ςε αντικατάςταςθ πολλϊν κάδων, που 
καταςτράφθκαν από τθν πυρκαγιά τθσ 23θσ Ιουλίου και εκ μζρουσ του Δθμάρχου μασ κ. 
Γρθγόρθ Σταμοφλθ, ο οποίοσ δεν μπόρεςε να είναι παρϊν εδϊ αυτι τθν ςτιγμι λόγω 
ανειλθμμζνθσ υποχρζωςθσ, εκφράηουμε πολλζσ και κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτθν Επιχείρθςθ 
“MEGARA RESINS” και προςωπικά ςτουσ Αφοφσ   Χριςτο και  Κϊςτα Φάνθ για τθν ευγενικι 
τουσ χορθγία. 
     Αυτι τθν ϊρα που ο Διμοσ δοκιμάηεται από τθν πυρκαγιά τθσ Κινζττασ κι ζχει 
αυξθμζνεσ ανάγκεσ θ προςφορά τθσ εταιρείασ ςασ ςίγουρα προςφζρει ςθμαντικι βοικεια. 

 
Ο Εκπρόςωποσ τθσ Εταιρείασ “MEGARA RESINS” κ. Χαράλαμποσ Βαρελάσ ανζφερε 

τα εξισ: 
« Κφριε Αντιδιμαρχε  εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ μασ και προςωπικά εκ μζρουσ του κ. 
Χρήςτου και του κ. Κώςτα ΦΑΝΗ, ςασ δθλϊνουμε ότι θ επιχείρθςι μασ εκτιμϊντασ τθν 
ανάγκθ υποςτιριξθσ των κατοίκων τθσ Κινζττασ από τθν καταςτρεπτικι πυρκαγιά  και τισ 
πολλαπλζσ ανάγκεσ του Διμου Μεγαρζων παραδίδει ςιμερα ςαράντα οκτϊ (48) κάδουσ 
απορριμμάτων και τθν προςεχι Δευτζρα 3 Σεπτεμβρίου άλλουσ ςαράντα οκτϊ (48) 
ολοκλθρϊνοντασ τθν υπόςχεςθ τθσ 1θσ Σεπτεμβρίου 2016  για δωρεά ςυνολικά διακοςίων 
(200) κάδων.» 
 
 



Ο κ. Γιάννησ Σακζττοσ ςυμπλιρωςε: 
« Η εταιρεία “MEGARA RESINS” ςτο πλαίςιο του εφικτοφ ενιςχφει  το Διμο 

Μεγαρζων και δράςεισ,  που αφοροφν ολόκλθρθ τθν Κοινωνία,  τοπικοφσ ακλθτικοφσ και 
πολιτιςτικοφσ φορείσ, προςφζροντασ χορθγίεσ για κάλυψθ δαπανϊν Πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων  και  ενίςχυςθ  ευπακϊν κοινωνικϊν  ομάδων. 

Θα ςυνεχίςουμε και ςτο μζλλον να  είμαςτε αρωγοί και  ςε ςυνεχι επαφι και 
επικοινωνία και ςυνεργαςία με το Διμο Μεγαρζων προκειμζνου να υλοποιθκοφν και να 
βελτιωκοφν οι κοινοί ςτόχοι,  όπωσ θ τοπικι οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ.» 

 

Εκ ηος Γπαθείος Επικοινωνίαρ 

& Δημοζίων Σσέζεων 
 
 

 

 



 


