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ΜΕ ΔΥΟ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Δύο βασικές δομές του δήμου Ηγουμενίτσας εγκαινιάστηκαν το περασμένο Σάββατο.

Αφορούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Δύο δομές που λειτουργούσαν βέβαια αλλά πλέον η λειτουργία τους γίνεται πιο ουσιαστική.

Ο δήμαρχος Γιάννης Λώλος ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στο να στηθούν και να
υποστηριχθούν οι δύο αυτές δομές ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτές δεν ξέχασαν να
ευχαριστήσουν όλους όσους συνέδραμαν αλλά και την αντίστοιχη και πιο οργανωμένη δομή
των Ιωαννίνων για την βοήθειά της.

"Απλώνουμε ένα δίχτυ προστασίας για τους δημότες μας χωρίς φυσικά να υποκαθιστούμε

1/2

Απλώνει δίχτυ προστασίας ο δήμος Ηγουμενίτσας
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2018 09:32 -

το κράτος", τόνισε αρχικά ο κ. Λώλος ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κοινωνική
πολιτική της Δημοτικής Αρχής η οποία έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

Δίπλα στις δομές του Δήμου αλλά και στους δημότες της Ηγουμενίτσας δήλωσαν ότι θα
σταθούν οι δύο βουλευτές, Μάριος Κάτσης και Βασίλης Γιόγιακας, ενώ τέλος ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος Δημήτρης Πάκος πέραν των αναφορών του για τις δύο δομές ευχαρίστησε
και τον πρώην υφυπουργό Αντώνη Μπέζα, διότι με τη δική του συμβολή η περιοχή του
Μαργαριτίου θα αποκτήσει σύντομα ένα υπερσύγχρονο απινιδωτή.

"Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες για την προσφορά μας στον συνάνθρωπο και χαίρομαι γιατί
βλέπω ότι στην περιοχή μας υπάρχει πλεόνασμα ανθρωπιάς παρά την έλλειψη χρημάτων",
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πάκος.

Συνεχίζονται οι προσφορές

Στο μεταξύ οι προσφορές στις δύο δομές συνεχίζονται. Με ανακοίνωσή της η Δημοτική
Αρχή Ηγουμενίτσας ευχαρίστησε το Σούπερ Μάρκετ ΞΕΝΟΣ Α.Ε. για την προσφορά του σε
κατεψυγμένα ήδη κρεάτων αλλά και την εταιρία τροφοδοσίας καταστημάτων Κ.
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την μεγάλη προσφορά της σε τρόφιμα στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου.

Η ανάγκη βοήθειας στους συνδημότες μας που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
είναι συνεχής. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δέχεται τις προσφορές σας καθημερινά 7:00 –
15:00 στα γραφεία του (παλιά μαθητική εστία).

2/2

