Μέγαρα, 9 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκαίνια “Κέντροσ Κοινότητας Δήμοσ Μεγαρέων”
Σθν Παραςκευι 28 επτζμβρθ 2018, πραγματοποιικθκαν τα εγκαίνια του
Κζντρου Κοινότθτασ του Διμου Μεγαρζων, που ςτεγάηεται ςτα Μζγαρα ςτο κτίριο
που ιταν τα παλιά Ιατρεία του ΙΚΑ, ςτθ ςυμβολι τθσ παλαιάσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν
Κορίνκου με το δρόμο τθσ Πάχθσ.
Εγινε ο Αγιαςμόσ, υπό τθν παρουςία του Δθμάρχου Μεγαρζων, Γρθγόρθ
ταμοφλθ, του Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ Αττικισ Ιωάννθ Βαςιλείου, του Βουλευτι
Δυτικισ Αττικισ τθσ Ν.Δ Θανάςθ Μποφρα, τθσ Αντιδθμάρχου Κοινωνικισ Πολιτικισ
και Παιδείασ Ελζνθσ Ριγα, των Αντιδθμάρχων κ.κ. ταφρου Φωτίου, Κϊςτα
Φυλακτοφ, Νικολάου Παπαπανοφςθ και Λευτζρθ Κοςμόπουλου, Δθμοτικϊν και
Σοπικϊν υμβοφλων, των εργαηομζνων του Κζντρου Κοινότθτασ και πολλϊν
ςυμπολιτϊν.
Σθν ζναρξθ των εγκαινίων του Κζντρου Κοινότθτασ Μεγάρων,
πραγματοποίθςε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, ο οποίοσ ανζλαβε το
κακιερωμζνο κόψιμο τθσ κορδζλασ μαηί με τον κ. Αντιπεριφερειάρχθ Δυτικισ
Αττικισ κ. Γιάννθ Βαςιλείου.
τθν ομιλία του ο Δήμαρχοσ υπογράμμιςε μεταξφ άλλων, πωσ ο Διμοσ
Μεγαρζων ςτο πλαίςιο δράςεων του για κοινωνικι αλλθλεγγφθ, ςυνδράμει ςε κάκε
προςπάκεια ενίςχυςθσ των ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων, με ςκοπό ν`
ανακουφιςτοφν όςο το δυνατό περιςςότεροι άνκρωποι, που αντιμετωπίηουν
προβλιματα βιοποριςμοφ. Ζκλειςε τθν ομιλία του, ςυμπλθρϊνοντασ, πωσ “ όςο
υπάρχουν ςυμπολίτεσ, που ζχουν ανάγκθ τθν υποςτιριξθ του Κοινωνικοφ
Παντοπωλείου, του Κοινωνικοφ Φαρμακείου, του υςςιτίου και των υπολοίπων
δομϊν του Κζντρου, ο Διμοσ Μεγαρζων κα βοθκάει με όλεσ του τισ δυνάμεισ, να
λειτουργοφν πλθρζςτερα και ολοκλθρωμζνα, καλφπτοντασ το μεγαλφτερο ποςοςτό
των αναγκϊν”.
Χαιρετιςμοφσ, απθφκυναν οι κ.κ Βαςιλείου, Μποφρασ καθ θ αρμόδια
Αντιδιμαρχοσ κ. Λζνα Ριγα, οι οποίοι κοινό ςθμείο αναφοράσ των ομιλιϊν τουσ
είχαν τθ ςθμαςία και τθν αξία, που ζχει θ λειτουργία ενόσ τζτοιου Κζντρου, που
ςκοπό ζχει να εξυπθρετιςει ευάλωτεσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ μζςα από τισ δομζσ
του Κοινωνικοφ Φαρμακείου, του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου, του υςςιτίου και του
Παραρτιματοσ των τςιγγάνων.

Η Διοίκθςθ του Διμου Μεγαρζων, δείχνει για άλλθ μια φορά τθν κοινωνικι
τθσ ευαιςκθςία, παραμζνοντασ ςτακερά προςανατολιςμζνθ ςτθν ςτιριξθ των
πολιτϊν, που ζχουν πλθγεί από τθν γενικι οικονομικι κρίςθ, ςτουσ άπορουσ, ςτουσ
άνεργουσ, ςτα ΑΜΕΑ, ςτουσ πολφτεκνουσ και ςε κάκε άτομο που ζχει ανάγκθ με
διακριτικότθτα και ιδιαίτερο ςεβαςμό.
Παρά τισ οικονομικζσ αντιξοότθτεσ, που αντιμετωπίηει το ςφνολο τθσ
Ελλθνικισ Αυτοδιοίκθςθσ, θ Δθμοτικι Αρχι τθσ πόλθσ μασ οδθγεί τθν τοπικι
κοινωνία, εξαντλϊντασ κάκε δυνατότθτα, ζνα βιμα μπροςτά, προβαίνοντασ ςε
κινιςεισ κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ευαιςκθςίασ, όπωσ είναι θ δθμιουργία του
Κζντρου Κοινότθτασ του Διμου Μεγαρζων που ςίγουρα είναι πολφ χριςιμο και
ωφζλιμο για τον τόπο μασ.
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