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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Εγινε ηην  Τεηάρηη 2 Σεπηεμβρίοσ, η παραλαβή ηοσ νέοσ 
απορριμμαηοθόροσ,δωρεά ηοσ ΕΔΣΝΑ  
ηης Περιθέρειας Αηηικής, ζηο  Δήμο Μεγαρέων 

 

Σθν  Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 ςτισ  11.00 το πρωϊ ςτα Μζγαρα, ζγινε 
από τον Διμαρχο Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη, θ παραλαβή του νζου 
απορριμματοφόρου αυτοκινιτου για τισ ανάγκεσ του Διμου Μεγαρζων, δωρεά 
του ΕΔΣΝΑ τησ Περιφζρειασ Αττικήσ ςτο Διμο Μεγαρζων, με τθν παρουςία του 
Περιφερειάρχθ Αττικισ κ. Γιώργου Πατοφλη, του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ 
Αττικισ κ. Λευτζρη Κοςμόπουλου,του Προζδρου του ΕΔΝΑ κ. Κόκκαλη Βαςίλη και 
του Αντιδθμάρχου Κακαριότθτασ κ. Κώςτα Φυλακτοφ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ ςτισ δθλώςεισ του 
ευχαρίςτθςε τον Περιφερειάρχθ για τθ ςυγκεκριμζνθ δωρεά αλλά και για όλα όςα 
ιδθ ζχει και ςυνεχίηει να προςφζρει θ Περιφζρεια Αττικισ και θ Περιφερειακι 
Ενότθτα Δυτικισ Αττικισ ςτθρίηοντασ τισ προςπάκειεσ τθσ Διοίκθςθσ του Διμου 
Μεγαρζων και αναφζρκθκε ειδικότερα ςτισ δράςεισ του Διμου για τθν 
Ανακφκλωςθ. τθ ςυνζχεια ηιτθςε από τον Περιφερειάρχθ να επιςπευκοφν οι 
διαδικαςίεσ, για να ξεκινιςουν τα ζργα ςτθν Κινζτα το ταχφτερο δυνατόν, διότι ο 
Χειμώνασ πλθςιάηει. 

Ο κ. Πατοφλησ δήλωςε: 
« Χαίρομαι που βρίςκομαι για ακόμθ μία φορά ςτο Διμο Μεγάρων. 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Σταμοφλησ τόςο ςτθν προθγοφμενθ κθτεία του 

όςο και τώρα ζχει δείξει το μζγιςτο ενδιαφζρον του που ςχετίηεται με τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά των πολιτών του  όςον αφορά τθν ΤΓΕΙΑ και τθ διαχείριςθ του 
Περιβάλλοντοσ. 

Είμαςτε απολφτωσ ςίγουροι ότι το υπερςφγχρονο απορριμματοφόρο που 
παραδίδουμε ςιμερα ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου, ο Διμαρχοσ και οι ςυνεργάτεσ του 
κα κάνουν το καλφτερο δυνατό ώςτε θ Περιφζρειά μασ να είναι Πράςινθ 
Περιφζρεια και ο Διμοσ Μεγάρων βρίςκεται πολφ μπροςτά ςτθν προςπάκεια αυτι. 

Και τα αποτελζςματα αυτά είναι βελτιωτικά και μζςα από τθ διαχείριςθ των 
ίδιων των βιοαποβλιτων κα βγεί κάτι που κα χρθςιμοποιθκεί ςτουσ κοινόχρθςτουσ 
χώρουσ του Διμου και αργότερα είμαι ςίγουροσ ότι με τισ ενζργειεσ που κα γίνουν 
και από τουσ πολίτεσ και από το Διμο κα διατίκενται και για τουσ ίδιουσ τουσ 
πολίτεσ.  

mailto:pr.megara@gmail.com


Αρα λοιπόν το ζτοσ 2020 και το 2021 είναι χρονιζσ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ και 
βριςκόμαςτε ςτθν ςωςτι κατεφκυνςθ και για να απαντιςω ςε προθγοφμενο 
ερώτθμά ςασ αυτό το απορριμματοφόρο δεν είναι το τελευταίο είναι το πρώτο που 
διατίκεται κι ζχουν δρομολογθκεί οι διαδικαςίεσ για να προμθκευτοφμε εκατό 
(100) απορριμματοφόρα και ςαράντα χιλιάδεσ(40000) κάδουσ για τισ ανάγκεσ τθσ 
Περιφζρειάσ μασ. 

Σα καλά είναι μπροςτά μασ. Τγεία, ενότθτα, ςωφροςφνθ, 
αποτελεςματικότθτα και προφανώσ τα μεγάλα ζργα υποδομισ προχπολογιςμοφ 
19.000.000 ευρώ κα υλοποιθκοφν και προςωπικά εγώ, το Περιφερειακό υμβοφλιο 
και ο Αντιπεριφερειάρχθσ Λευτζρθσ Κοςμόπουλοσ είμαςτε απολφτωσ 
προςανατολιςμζνοι κι ζχουμε εργαςτεί πολφ ώςτε αυτά τα 19 εκατομμφρια να 
εξαςφαλιςτοφν και ιδθ τα κονδφλια εξαςφαλίςτθκαν και πολφ ςφντομα θ 
δθμοπράτθςθ των ζργων αυτών κα φζρει και τα αναμενόμενα αποτελζςματα ςτθν 
Κινζτα και ςε άλλεσ περιοχζσ του Διμου Μεγάρων. Καλι δφναμθ Διμαρχε, 
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ.» 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ  
& Δημοςίων Σχζςεων 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

 


