
 

 

                                                                                            Μζγαρα 11 Ιουλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υνάντηςη εργαςίασ του Δημάρχου Μεγαρζων κ. Γρηγόρη ταμοφλη  με τον  

Δήμαρχο Νικαίασ & Ρζντη και Πρόεδρο τησ ΠΕΔΑ κ. Γιώργο Ιωακειμίδη 

 

Σον Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρηγόρη ταμοφλη επιςκζφκθκε ςτο Δθμαρχείο τθσ 

πόλθσ τθν περαςμζνθ εβδομάδα ο Πρόεδροσ τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Αττικισ, κ. 

Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, Δήμαρχοσ Νικαίασ & Ρζντη, φςτερα από ςυνεννόθςθ των δφο 

ανδρϊν που είχε προθγθκεί και είχε πολφωρθ ςυνεργαςία μαηί του για κζματα 

αυτοδιοίκθςθσ, κεςμικοφ και τοπικοφ χαρακτιρα. 

Ο κ.  ταμοφλησ ενθμζρωςε τον κ.  Ιωακειμίδη για τα υπό εξζλιξθ ζργα ςτο Διμο  

και ηιτθςε τθν υποςτιριξθ τθσ Π.Ε.Δ.Α.  ςτθν προςπάκεια που καταβάλλει ο ίδιοσ και οι 

ςυνεργάτεσ του να επιλυκοφν προβλιματα, που «κλθρονομικθκαν» από παρελκοφςεσ 

διοικιςεισ του Διμου και εξακολουκοφν να είναι υψθλισ προτεραιότθτασ. 

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων επίςθσ  αναφζρκθκε ςτθν μεγάλθ διοικθτικι ζκταςθ του 

Διμου, που προζκυψε από τισ ςυνενϊςεισ του «Καλλικράτθ» κάνοντασ ιδιαίτερθ αναφορά 

ςτισ δυςκολίεσ, που εμφανίηει θ κακθμερινι επιςταςία και διαχείριςθ τθσ –«τα μθχανικά 

μζςα και το διακζςιμο ανκρϊπινο δυναμικό  δεν επαρκοφν», είπε- και, τζλοσ, εξζφραςε 

ςτον Πρόεδρο τθσ Π.Ε.Δ.Α. τθν ικανοποίθςθ του για το γεγονόσ ότι «καταφζραμε να 

εξορκολογιςουμε τθ διαχείριςθ των οικονομικϊν του Διμου, τα οποία με μια 

νοικοκυρεμζνθ πολιτικι «ιρκαν ςτα ίςα τουσ»  δεδομζνου ότι το 2014 παραλάβαμε 

χρζθ…» 

Ο Πρόεδροσ τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων Αττικισ, κ. Γιώργοσ Ιωακειμίδησ, 

μετά το πζρασ τθσ ςυνεργαςίασ του με τον κ. Γρηγόρη  ταμοφλη  ξεναγικθκε ςε περιοχζσ 

του Διμου και ειδικότερα ςτισ ακτζσ τθσ πόλθσ, οι οποίεσ και αποτελοφν ςτακερό πόλο 

ζλξθσ  για μεγάλο αρικμό πολιτϊν του λεκανοπεδίου.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνάντθςθσ οι δφο άνδρεσ προζβθςαν ςε δθλϊςεισ: 

Ο κ. ταμοφλησ ευχαρίςτθςε με κερμά λόγια τον κ. Ιωακειμίδη για τθν επίςκεψθ και 

χαρακτιριςε τθ ςυνάντθςθ εποικοδομθτικι και εξαιρετικά χριςιμθ για το Διμο Μεγαρζων. 

 



Αναφερόμενοσ ο Πρόεδροσ τθσ Π.Ε.Δ.Α ςτθν ενθμζρωςθ και ςτθν όλθ ςυηιτθςθ, 

που είχε από τον ςυνάδελφό του κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ, τόνιςε μεταξφ άλλων ότι: «φεφγω 

ςοφότεροσ με όςα είχε τθν καλοςφνθ να μου πει ο Διμαρχοσ Μεγαρζων και βζβαια, με 

ενιςχυμζνθ τθν πεποίκθςθ ότι θ αυτοδιοίκθςθ, αν και με περιοριςμζνα μζςα και με 

μειωμζνουσ άνω του 60% πόρουσ, κάνει τθ δουλειά τθσ πολφ καλφτερα από τθν κεντρικι 

διοίκθςθ…» 

τθν ςφςκεψθ,  ςυμμετείχαν και οι Αντιδιμαρχοι του Διμου Μεγαρζων, 

Κωνςταντίνοσ Φυλακτόσ,   Ελζνθ Ριγα, Ελευκζριοσ Κοςμόπουλοσ, Νίκοσ Παπαπανοφςθσ και 

ταφροσ Φωτίου, οι οποίοι  και κατζκεςαν τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ τουσ από 

τθν κακθμερινι διαχείριςθ των ευκυνϊν τουσ.                                                                                                          

 
Στη διάθεση σας το link με τις  δηλώσεις   του Δημάρχου Μεγαρζων  και του Προζδρου τησ ΠΕΔΑ.    
https://youtu.be/dH9jaI4gn_8  
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 
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