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Κπξίεο, Κύξηνη, 

 

Έρσ ηελ ηηκή, κεηαθέξνληαο ηελ επηζπκία θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Μνλάδαο ΠΔΓΥ Οηλνθύησλ ηεο νπνίαο 

πξνΐζηακαη, λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ πξώηηζηα ζηνλ Κν Γήκαξρν Β. Πεξγάιηα θαη 

ηελ  Αληηδήκαξρν Κα Γσγώ Κακπηώηνπ, θαη πξνο όινπο πκάο, αιιά θαη ζην ηερληθό πξνζσπηθό ηνπ Γήκνπ, 

γηα ηηο παξαζρεζείζεο πνιύηηκεο ππεξεζίεο πξνο ηελ Μνλάδα καο, ζε πηεζηηθέο αλάγθεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ από ηελ αξρή ηνπ έηνπο θαη έσο πξόζθαηα, ρσξίο ηηο νπνίεο ε ιεηηνπξγία καο ζα 

παξνπζίαδε αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα.  

Σπγθεθξηκέλα, ήην άκεζε παξέκβαζε ηεο Καο Αληηδεκάξρνπ θαηά ηελ θαθνθαηξία ηνπ Ιαλνπαξίνπ κε ηε 

ζθνδξή ρηνλόπησζε θαη ηνλ παγεηό δηά ηεο απνζηνιήο ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνύ, ώζηε κε ξίςε αιαηηνύ 

ζην παγσκέλν θιηκαθνζηάζην λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξόζβαζε θαη είζνδνο ζην θηίξην, ππήξμε εθ ησλ σλ 

νπθ άλεπ γηα ηε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο καο θαη εμππεξέηεζε άκεζσλ αλαγθώλ. 

Δπίζεο, ε επηζθεπή ηνπ Η/Υ ηεο ππεξεζίαο καο από ηνλ ηερληθό Κν Παύιν Λνύδε ηνλ νπνίν θαη ηδηαίηεξα 

επραξηζηνύκε, παξέζρε εμίζνπ ζεκαληηθή ππεξεζία  ζηελ Μνλάδα. 

Τέινο, ε ζπκκεηνρή ηνπ  πξνζσπηθνύ  Μνλάδσλ Υγείαο Φαιθίδαο, Οηλνθύησλ, Θήβαο, Λεηβαδηάο θαη 

Γηζηόκνπ ζηελ εκεξίδα ηεο Παξαζθεπήο 17 Μαξηίνπ ζην Ννζνθνκείν ηεο Λάξηζαο κε ην πνιύ ζεκαληηθό 

γηα ηνλ ηαηξηθό θόζκν ζέκα νπζίαο ηε δηαρείξηζε πγεηνλνκηθώλ απνβιήησλ, ζα ήηαλ αδύλαην λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλ ν Γήκνο (κεηά από παξέκβαζε ηεο Καο Κακπηώηνπ θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ 

Γεκάξρνπ) δελ είρε παξάζρεη  ην απαξαίηεην κέζν κεηαθνξάο ησλ ππαιιήισλ ζηε Λάξηζα θαζώο θαη ηνλ 

νδεγό (ηνλ Γεκνηηθό Αζηπλνκηθό Κν Γεώξγην Μνληδνιή,  ν νπνίνο ήην εμαηξεηηθόο). 

Γηα όιεο απηέο ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο, ζαο εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο ηεο Μνλάδαο καο,  θαζώο θαη ησλ 

ζπκπνιηηώλ καο πνπ εμππεξεηήζεθαλ, θαη επειπηζηνύκε ζε δηαξθή αγαζηή ζπλεξγαζία πάληα γηα ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία καο ζε  όθεινο ησλ πνιηηώλ 
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