Μζγαρα, 2 Μαϊου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευχαριςτίεσ και ςυγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων
κ. Γρηγόρη Σταμοφλη για τον καθαριςμό τησ παραλίασ
ςτη Βαρζα Μεγάρων και ςτη Νζα Πζραμο,
ςτο πλαίςιο τησ δράςησ “Let’ s do it greece”
Την Κυριακή 29 Απριλίου 2018,
ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τησ
”Παγκόςμιασ Ημζρασ Καθαριςμοφ των Ακτών” μζςω τησ δράςησ “Let’ s do it
Greece”, μαθητζσ και μαθήτριεσ, πρόςκοποι, οδηγοί και μζλη των εθελοντικών
οργανώςεων με ςυνδρομή και ςυντονιςμό από το προςωπικό του Δήμου
Μεγαρζων και ιδιαίτερα από τα Τοπικά Συμβοφλια των Δημοτικών ενοτήτων
Μεγάρων και Νζασ Περάμου, προζβηςαν τισ πρωϊνζσ ώρεσ μζχρι αργά το μεςημζρι
ςτον καθαριςμό τησ παραλίασ ςτα Μζγαρα ςτην Βαρζα και ςτο παραλιακό μζτωπο
τησ Νζασ Περάμου.
Το αποτζλεςμα αυτήσ τησ δράςησ υπήρξε απόλυτα ικανοποιητικό και η
όλη δουλειά που ζγινε θετική και ουςιαςτική.
Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε:
« Θζλω από καρδιάσ να ευχαριςτήςω όλεσ και όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν την
περαςμζνη Κυριακή ςτον καθαριςμό τησ παραλίασ Μεγάρων (Βαρζα) και τησ
παραλίασ τησ Νζασ Περάμου.
Ιδιαίτερα θερμζσ ευχαριςτίεσ και πολλά ςυγχαρητήρια, ςτον Εξωραϊςτικο
Σφλλογο Άγιο Νικόλαο Βαρζασ, ςτουσ μαθητζσ και γονείσ από το 3ο και 6ο
Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων, ςτισ εθελοντικζσ ομάδεσ Σώμα Ζρευνασ και Διάςωςησ
(ΣΕΔ) και Ομάδα Εθελοντών Μεγαριτών (ΟΕΜ), ςτουσ Ναυτοπροςκόπουσ Μεγάρων
και το Τοπικό τμήμα Οδηγών, όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν ςτην εκςτρατεία
καθαριςμοφ του παραλιακοφ μετώπου ςτη Νζα Πζραμο, ςτα εξωτερικά ςυνεργεία
και τουσ υπαλλήλουσ του Δήμου μασ, καθώσ επίςησ και το ΚΤΕΛ Μεγάρων για την
δωρεάν μεταφορά των ςυμμετεχόντων προσ και από τα ςημεία ςυνάντηςησ τησ
δράςησ.
Επίςησ θζλω να ευχαριςτήςω και να ςυγχαρώ τον Πρόεδρο του Τοπικοφ
Συμβουλίου τησ Δημοτικήσ ενότητασ των Μεγάρων κ. Ηλία Μουςταϊρα και τον
Πρόεδρο τησ Τοπικήσ Κοινότητασ τησ Νζασ Περάμου κ. Δήμο Λιώτα, για την
ουςιαςτική ςυμβολή τουσ και ςτον ςυντονιςμό τησ ςυγκεκριμζνησ δράςησ ςτο
πλαίςιο του “Let’ s do it Greece”.»
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