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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συγχαρητήρια  του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Σταμούλη 

και πολλές ευχαριστίες στον συμπολίτη κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ, 

για την Δωρεάν κατασκευή του σκιαδίου στο Δημοτικό Νεκροταφείο 

 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του σκιαδίου στον χώρο της εισόδου του 

Δημοτικού Νεκροταφείου Μεγάρων με δαπάνες του συμπολίτη κ. ΙΩΑΝΝΗ 

ΠΑΝΤΑΖΗ του Παναγιώτη. 

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: 

« Αυτή την εποχή η προσφορά στο Δήμο και η εθελοντική εργασία έχουν 

σπουδαία σημασία, γιατί λύνονται προβλήματα που χρονίζουν, τακτοποιούνται 

ζητήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες και κυρίως γίνονται σύντομα και 

χωρίς χρονοτριβή  πράγματα πέρα από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

απαιτεί το δημόσιο λογιστικό στο πλαίσιο της διαφάνειας. 

Ένα μείζον πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για δεκαετίες ολόκληρες τους 

συμπολίτες,  ήταν η έλλειψη ενός σκιαδίου, ενός στεγάστρου, που να μπορούν 

οι επισκέπτες στο χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου να παραμείνουν για 

λίγο,  χωρίς να είναι στον ήλιο, να μην βρέχονται και να προστατεύονται από 

τον αέρα.  

Αυτό το πρόβλημα λύθηκε χάρις στην ευγενική διάθεση και προσφορά 

του εκλεκτού φίλου και συμπολίτη κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ, οποίος κάλυψε 

οικονομικά όλες τις δαπάνες της κατασκευής αυτού του έργου, που έγινε με 

σχέδιο και μελέτη του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Παπανίκου και 

έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Θέλω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου να τον συγχαρώ για την 

ευγενική του χειρονομία, να τον ευχαριστήσω θερμά υπογραμμίζοντας ότι 

αυτή η πρωτοβουλία είναι άξια για κάθε έπαινο και άριστο παράδειγμα ήθους 

και προσφοράς, που πρέπει να το θυμόμαστε πάντα και για το λόγο αυτό 

τοποθετήσαμε τιμητική μαρμάρινη πλάκα με χαραγμένο το όνομά του, για να 

μείνει στο χρόνο και να θυμίζει σε όλους ότι η κοινωνική προσφορά, η δωρεά 

πρέπει να ανταμείβεται. 

 



 

 

 

Φίλε Γιάννη, μεγάλη η τιμή, που έκανες στο Δήμο και στους 

συμπολίτες και ομολογώ ότι προσωπικά με συγκίνησες.  

Πολλές ευγνώμονες ευχαριστίες και να έχεις υγεία και να χαίρεσαι την 

οικογένειά σου κάνοντας κι άλλα καλά έργα. » 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας  

& Δημοσίων Σχέσεων 
 

 

 

 

 



 

 



 


