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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ςγσαπηηήπια κι εςσαπιζηίερ ηος Γημάπσος Μεγαπέων
ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ ζηο πποζωπικό ηος Γήμος, πος
ζςμμεηείσε ζηην εκλογική διαδικαζία
Οι πολλαπλέρ εκλογέρ για ηην ανάδειξη νέαρ Γιοίκηζηρ ζηο Γήμο
Μεγαπέυν και ηαςηόσπονα για Πεπιθέπεια και Δςπυβοςλή ηελειώζανε και
ζηον απόησό ηοςρ ο επανεκλεγείρ Γήμαπσορ Μεγαπέυν ΓΡΗΓΟΡΗ
ΣΑΜΟΤΛΗ εςσαπίζηηζε ηοςρ πολίηερ ηυν Μεγάπυν, ηηρ Νέαρ Πεπάμος και
ηηρ Κινέηηαρ για ηην εηςμηγοπία ηοςρ και θςζικά δεν παπέλειτε να
εςσαπιζηήζει και να ζςγσαπεί ηο πποζυπικό ηος Γήμος, πος ζςμμεηείσε ζηην
εκλογική διαδικαζία ηόζο ηην ππώηη όζο και ηη δεύηεπη Κςπιακή.
ςγκεκπιμένα ο Γήμαπσορ δήλωζε:
« Δπιθςμώ από καπδιάρ να εςσαπιζηήζυ και να ζςγσαπώ όλοςρ ηοςρ
Γημοηικούρ Υπαλλήλοςρ ηυν Μεγάπυν και ηηρ Νέαρ Πεπάμος,
πος
ζςμμεηείσαν ζηην εκλογική διαδικαζία, ηυν Γημοηικών και Πεπιθεπειακών
εκλογών και ηυν Δςπυεκλογών, ππίν καηά ηη διάπκεια ηυν εκλογών ηηρ
ππώηηρ και δεύηεπηρ Κςπιακήρ και μεηά ζηην ζςγκένηπυζη ηυν
αποηελεζμάηυν.
Σε όλα ηα ζηάδια ηηρ εκλογικήρ διαδικαζίαρ όλα λειηούπγηζαν άτογα κι
αςηό οθείλεηαι ζηην πποθςμία, ηην επιμέλεια και ηην ςπεύθςνη θέζη και
ζηάζη όλυν ηυν Γημοηικών Υπαλλήλυν, οι οποίοι εκηέλεζαν άτογα ηην
επγαζία, πος ηοςρ είσε αναηεθεί και όλοι απέζπαζαν ηον δημόζιο έπαινο και
ηα ζςγσαπηηήπια ηυν δικαζηικών ανηιπποζώπυν για ηην ζςνεπγαζία ηοςρ.
Ιδιαίηεπα θέλυ να ζςγσαπώ ηην Πποφζηαμένη ηος Τμήμαηορ
ανθπώπινος δςναμικού Φωηεινή ηςλιανοπούλος ( πος είσε και ηον γενικό
ζςνηονιζμό όλυν ηυν επγαζιών πποπαπαζκεςήρ, διενέπγειαρ και
ζςγκένηπυζηρ ηυν αποηελεζμάηυν) με ηιρ αναπληπώηπιερ Γήμηηπα
Καηπακούλη και Ιζιδώπα Πέγκος, πος ζηην εςθύνη ηοςρ ήηαν ηα πάζηρ
θύζευρ διοικηηικά θέμαηα, θέμαηα πποζυπικού, θέμαηα επικοινυνίαρ με ηο
Υποςπγείο Δζυηεπικών, ηην Πεπιθέπεια Αηηικήρ, ηιρ Γικαζηικέρ απσέρ και ηοςρ
λοιπούρ εμπλεκόμενοςρ θοπείρ.

Την Πποφζηαμένη ηος Τμήμαηορ Γημοηικήρ Καηάζηαζηρ και
Ληξιαπσείος Κωνζηανηίνα Φςλακηού με ηην Αναπληπώηπια Βαπβάπα Μέξια
πος αζσολήθηκαν με θέμαηα ηος Γημοηολογίος και εκλογικών καηαλόγυν.
Δπίζηρ ζςγσαπηηήπια ανήκοςν και ζηον Πποφζηάμενο ηυν Δξυηεπικών
Σςνεπγείυν ηος Γήμος ηον Γημήηπιο Ππωηόπαπα και ζηοςρ αναπληπυηέρ
ηος Παναγιώηη Καπδάηο και Κωνζηανηίνα Αλεξίος για ηην παπαλαβή και
διακίνηζη ηος εκλογικού ςλικού.
Τέλορ ιδιαίηεπα εςσαπιζηώ και ζςγσαίπυ ηην Γιεςθύνηπια
Ππογπαμμαηιζμού ηος Γήμος Μηηζοπούλος Βαζιλική για ηον ζςνηονιζμό
ηηρ ζςγκένηπυζηρ και μεηάδοζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ζηο Υποςπγείο
Δζυηεπικών με ηη ζςνεπγαζία ηηρ Φυηεινήρ Σηςλιανοπούλος, Γήμηηπαρ
Καηπακούλη και Ιζιδώπαρ Πέγκος, καθώρ όλερ και όλοςρ όζοι ζςμμεηείσαν
ζηην εκλογική διαδικαζία.
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