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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γιώργοσ Πατοφλησ, Περιφερειάρχησ Αττικθσ: 

«Ο ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ, ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΟΣΙ ΘΕΛΕΙ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΕ ΣΟΤ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΙ ΕΝΑΝ  ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΔΗΜΟ » 

 Είμαςτε μαηί ςε μία ςυμμαχία ευκφνθσ, να προςτατεφςουμε το περιβάλλον 
Και να διαμορφϊςουμε ζνα καλφτερο μζλλον, για τα παιδιά μασ 
 

Σο πρωϊ τθσ Δευτζρασ 6 Ιουλίου ο Περιφερειάρχθσ Αττικισ κ. Γιώργοσ 
Πατοφλησ ςυνοδευόμενοσ από τον Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ κ. 
Λευτέρη Κοςμόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχθ Πολιτικισ Προςταςίασ κ. 
Β.Κόκκαλη και ςυνεργάτεσ του επιςκζφκθκε τα Μζγαρα, όπου ςτο 
Δθμαρχείο Μεγάρων τον υποδζχκθκε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ 
ταμοφλησ με τουσ δικοφσ του ςτενοφσ ςυνεργάτεσ, τον Πρόεδρο του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου Κώςτα Καράμπελα, τουσ Αντιδθμάρχουσ Ιερόιεο 
Πολυχρόνη,Ιωάννη Δθμα, Κώςτα Φυλακτό, ταφρο Φωτίου του Κων/νου, 
ταφρο Φωτίου του Νικολάου και τον Πρόεδρο τθσ ΔΗΚΕΔΗΜΕ κ. Γιάννη 
Καλλιπόζη ενϊ παρϊν ιταν και ο Πρόεδροσ τθσ Σοπικισ Κοινότθτασ Νζασ 
Περάμου κ. Γιάννησ εβαςτθσ. 
  Η επίςκεψθ αυτι του κ. Πατοφλη ζγινε για  δφο λόγουσ. Κατά 
πρϊτον προςζφερε δωρεά Κάδουσ εςωτερικισ Ανακφκλωςθσ ςτο Διμο 
Μεγαρζων για τισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ του Διμου ςτο πλαίςιο του ζτουσ 
ανακφκλωςθσ που ζχει ανακθρυχκεί το 2020 τόςο από τθν Περιφζρεια 
Αττικισ, όςο και από το Διμο Μεγαρζων και κατά δεφτερον ιρκε να δεί από 
κοντά τθν εξζλιξθ τθσ ρφπανςθσ από αγωγό πετρελαίου που ςθμειϊκθκε 
προ θμερϊν ςτο Βουρκάρι και τθν επίςθμθ ανακοίνωςθ προγράμματοσ με 
ςχετικι χρθματοδότθςθ, για τθν ανακιρυξθ του υγροβιοτόπου ςε 
Περιφερειακό Πάρκο, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ 
τθσ περιοχισ ςτον τομζα του Ιαματικοφ Σουριςμοφ. 
Η ςυνάντθςθ των  δφο ανδρϊν ζγινε ςε πολφ φιλικό κλίμα αμφότεροι 
προζβθςαν ςε ςχετικζσ δθλϊςεισ τόςο ςτθν Πλατεία ζμπροςκεν του 
Δθμαρχείου όςο και ςτο Σείχοσ τθσ Αγίασ Σριάδασ. 



Ο κ. Πατοφλησ διλωςε: 

« Χαίξνκαη πνπ βξίζθνκαη εδώ ζην Δήκν Μεγαξέωλ δίπια ζ΄ έλαλ έκπεηξν 
απηνδηνηθεηηθό ηνλ Γρηγόρη Σηαμούλη, ν νπνίνο έρεη δείμεη όηη ζέιεη καδί κε 
ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλαλ άιιν, θαιύηεξν Δήκν. Σήκεξα 
είκαζηε όινη εδώ γηα λα ζηείινπκε από θνηλνύ έλα ερεξό κήλπκα, πωο ζα 
ζηεξίμνπκε ηελ αλαθύθιωζε, κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο.  

Παξαδώζακε κάδοσς εζωηερικής ανακύκλωζης πξνθεηκέλνπ, κε αθνξκή 
θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ 2020 ωο έηνο αλαθύθιωζεο, λα κπνξέζνπκε όινη καδί, 
ζε κία ζπκκαρία επζύλεο, λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη λα 
δηακνξθώζνπκε έλα θαιύηεξν κέιινλ, γηα ηα παηδηά καο.» 

Ο Δήκαξρνο Μεγαξέωλ Γρηγόρης Σηαμούλης αθνύ επραξίζηεζε ηνλ 
Πεξηθεξεηάξρε γηα ηελ δωξεά ηωλ θάδωλ, ζηελ αληηθώλεζή ηνπ  αλέθεξε ηα 
εμήο: 

« Η νξζή δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ είλαη ην πην ζεκαληηθό θαη ην πην 
δύζθνιν εγρείξεκα γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πηζηεύω όηη ν 
Πεξηθεξεηάξρεο Γιώργος Παηούλης ρεηξίδεηαη πνιύ ζωζηά ην δήηεκα απηό, 
δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαινγή ζηελ πεγή, πνπ είλαη θξίζηκν δεηνύκελν. Όηαλ 
απμήζνπκε ηα πνζνζηά ανακύκλωζης ζα ζπκβάιινπκε ζηελ 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ νηθνλνκία ηνπ Δήκνπ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηωλ 
πνιηηώλ. 

Από κία θαιή ζπγθπξία όηαλ ε Πεξηθέξεηα αλαθήξπμε ην 2020 έηνο 
αλαθύθιωζεο, ηαπηόρξνλα ην ίδην έθαλε θαη ν Δήκνο καο, ζεκαηνδνηώληαο ηε 
ζεκαζία, πνπ δίλεη ζην δήηεκα απηό. Σην πιαίζην απηό ζα θάλνπκε πνιιέο 
δξάζεηο, πξνο όθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 
νηθνλνκίαο ηνπ Δήκνπ θαη ζηελ πξνζπάζεηα απηή ε ζπκβνιή ηεο Πεξηθέξεηαο 
είλαη πνιύηηκε.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
& Δημοςίων χέςεων 

 


