
 

 

Μζγαρα, 7 Ιουνίου 2017  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Βράβευςη των νικητών ςτο Διαγωνιςμό 
κήπων & Μπαλκονιών από τον Δήμο Μεγαρέων 

 
Ο Δήμοσ Μεγαρζων τη Δευτζρα 5 Ιουνίου το βράδυ, ςτο πλαίςιο του 

εορταςμοφ τησ “Παγκόςμιασ Ημέρασ Περιβάλλοντοσ”,  πραγματοποίηςε ςτην 

πλατεία Λυτάρα ςτα Μέγαρα,  εκδήλωςη τησ Βράβευςησ των νικητϊν που είχαν 

ςυμμετάςχει ςτο Διαγωνιςμό Κήπων και Μπαλκονιϊν, που διοργανϊθηκε για 

πρϊτη φορά εφζτοσ από το Τοπικό Συμβοφλιο τησ δημοτικήσ ενότητασ των 

Μεγάρων. 

Σφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ οι νικητζσ ανεδείχθηςαν αφ’ ενόσ με 

βαθμολογία τησ Κριτικήσ επιτροπήσ (70%) και αφ’ ετζρου μζςω διαδικτυακήσ 

ψηφοφορίασ (30%). 

Οι νικητζσ είναι: 

Καηηγοπία Κήπων 
 

1) Μνπζηάθα Διέλε - 9,0 

2) Κνπξζόπνπινο Ιωάλλεο - 8,5 

3) Σάιηαο Ιωάλλεο - 8,0 

4) Γεκεηξνπνύινπ - Κνπζηέξε Γεωξγία - 7,8 

5) Υπάιιεινη ΓΔΥΑΜ - 6,5 

     (Αληιηνζηάζην απνρέηεπζεο, ζηε ζέζε Φόξνο) 

6) Κνπιίδνπ Σωηεξία - 6,3 

7) Σαθειιίωλ Αζελά - 6,3 

 

Καηηγοπία Μπαλκονιών 
 

1) Μνπζηάθα-Νηθνιάνπ Πόιπ - 9,0 

2) Παπαθξάγθνπ Αθξνδίηε - 8,0 

3) Γξέλε Γήκεηξα - 7,2  

4) Κνπζηέξε Αζπαζία - 6,0  

5) Βαξειά Μαξία - 5,0  



 

Σηελ εθδήιωζε παξαβξέζεθαλ ν Γήκαξρνο Μεγαξέωλ θ. Γπηγόπηρ 

ηαμούληρ, νη Αληηδήκαξρνη θ. Κώζηαρ Φςλακηόρ, Νίκορ Παπαπανούζηρ θαη 

Δλένη Ρήγα, ε Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. ηεο ΓΗΚΔΓΗΜΔ Κα Καηεπίνα Καζηάνη – 

Πούλος,  όινη νη Τνπηθνί Σύκβνπινη ηεο ζπκπνιίηεπζεο κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξν 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μεγάξωλ θ. Ηλία Μοςζηαΐπα, νη ηνπηθνί Σύκβνπινη ηεο 

αληηπνιηηεύζεωο ζηελ ηνπηθή ελόηεηα ηωλ Μεγάξωλ θ. Βόπδορ Γημήηπηρ θαη Κα 

Γέζποινα Σζοςποςθλή θαη ν Πξόεδξνο ηνπ Βηνηερληθνύ επηκειεηεξίνπ Πεηξαηώο θ. 

Ανδπιανόρ Μισάλαπορ. 

Σηνπο ληθεηέο απελεκήζεζαλ αλακλεζηηθά έπαζια θαη ζηνπο δύν πξώηνπο 

πξνζθέξζεθε  επηπιένλ θη έλα κνλνήκεξν ηαμίδη γηα δύν άηνκα πξνζθνξά ηνπ 

ζπκπνιίηε θ. πύπος Παπαζηαμάηη ( ηαξειδιωηικό Γπαθείο Perivassis Travel) 

ελώ ζηνπο δεκνηηθνύο Υπαιιήινπο ηεο ΓΔΥΑΜ ν Γήκαξρνο ππνζρέζεθε πελζήκεξε 

ηηκεηηθά άδεηα ωο επηβξάβεπζε θαη αλαγλώξηζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο λα 

θαιιωπίζνπλ ρώξν ηνπ Γήκνπ (αληιηνζηάζην ηεο ΓΔΥΑΜ ζηε ζέζε Φόξνο) ρωξίο λα 

έρνπλ θακία ππνρξέωζε  πξνο ηνύην. 

 Ο Γήμαπσορ Μεγαπέων κ. Γπηγόπηρ ηαμούληρ δήλωζε: 

« Γηα πξώηε θνξά εθέηνο δηνξγαλώζεθε ν δηαγωληζκόο Κήπωλ θαη Μπαιθνληώλ κε 

πξνθαλή ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε όιωλ ηωλ πνιηηώλ ζην πιαίζην ηνπ ενξηαζκνύ 

ηεο Παγκόζμιαρ Ημέπαρ Πεπιβάλλονηορ θαη θπζηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη ν Γήκνο καο θαιαίζζεηε εηθόλα θαη αξθεηό 

πξάζηλν. 

      Δηζη πινπνηείηαη κία αθόκε πξνεθινγηθή δέζκεπζε, όπωο απηή είρε απνηππωζεί 

ζην Πξόγξακκά καο ηεο πεληαεηίαο 2014 – 2019. 

Θέιω λα ζπγραξώ όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγωληζκό, ηα κέιε ηεο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνλ Πξόεδξν ηεο Τνπηθήο δεκνηηθήο Δλόηεηαο ηωλ Μεγάξωλ θ. 

Ηλία Μοςζηαΐπα θαη όια ηα κέιε ηνπ Γ.Σ γηα ηελ ωξαία πξωηνβνπιία ηνπο θαη ηελ 

άξηηα δηνξγάλωζε ηεο δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ θ πύπο Παπαζηαμάηη γηα 

ηελ επγεληθή πξνζθνξά ηνπ ζηνπο δύν πξώηνπο ληθεηέο, ηνλ ηνπηθό ηύπν, έληππν θαη 

ειεθηξνληθό θαη γεληθώο ηα ηνπηθά ΜΜΔ γηα ηελ πξνβνιή ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ε 

νπνία ζα απνηειέζεη πιένλ ζεζκό γηα ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ.» 

 

 

Δκ ηος Γπαθείος Δπικοινωνίαρ 

& Γημοζίων σέζεων 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


