Θέλουμε την

Πρέσπα καθαρή!

Η Πρέσπα στην Εκστρατεία «Let’s do it World 2017»
Στο Let’ Do it Greece 2017 που αποτελεί το ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Εκστρατείας
Καθαρισμού Let’s Do it World, θα συμμετάσχει και φέτος, ο Δήμος Πρεσπών.
Σε σύσκεψη που έγινε με μεγάλη συμμετοχή φορέων και τοπικών κοινοτήτων στο Δημαρχείο Πρεσπών στις
21.3.2017 αποφασίστηκε η διοργάνωση από το Δήμο Πρεσπών σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας
Πρεσπών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Πελεκάνος», τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
Πρεσπών και την Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και 9 Τοπικές κοινότητες του
Δήμου Πρεσπών δράσεων στα χωριά και την ύπαιθρο των Πρεσπών.
Κοινός στόχος είναι οι δράσεις αυτές, που γίνονται με πρωτοβουλία των προέδρων ΤΚ, φορέων και
εθελοντών, να αλλάξουν την όψη των δημοσίων χώρων στην Πρέσπα αλλά και να ευαισθητοποιήσουν
κατοίκους και επισκέπτες ώστε να απαλλαχτεί η Πρέσπα από μικρά και μεγάλα σκουπίδια.
Γιατί η καθαριότητα της Πρέσπας και το νοικοκύρεμά της είναι υπόθεση όλων μας.

Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 11 το πρωί ξεκινάμε τη δράση μας












Στην πλατεία της Κρυσταλλοπηγής, υπεύθυνος Θεόφιλος Μπαζίνας (6978845473)
Στην πλατεία του Βροντερού, υπεύθυνος Απόστολος Πιτούλης (τηλ. 6907196149)
Στην πλατεία του Καρυών, υπεύθυνος Νίκος Μιχαηλίδης (τηλ. 6973385311)
Στην πλατεία του Λαιμού, υπεύθυνος Ηλίας Φωτάκης (τηλ. 6948893338)
Στην πλατεία του Αγ. Γερμανού, υπεύθυνη Αμαλία Τοπαλοπούλου (6946338162)
Στην πλατεία της Καλλιθέας, υπεύθυνος Κώστας Τερψόπουλος (τηλ. 6972869179)
Στην πλατεία του Λευκώνα, υπεύθυνη Μαρία Αγγελίδου (τηλ. 6976835075)
Στην πλατεία της Πύλης, υπεύθυνη Σοφία Ρέππα (τηλ. 6936716184)
Στην προκυμαία των Ψαράδων, υπεύθυνος Νίκος Τραϊανόπουλος (τηλ. 6985017543)
Στην διασταύρωση της εθνικής οδού στο Περβάλι, υπεύθυνος Γιάννης Ζιώγας (τηλ. 6945914335)
Στην Κούλα (Πλαζ), υπεύθυνη Βιβή Ρουμελιώτου (τηλ. 6942694776)
Οι σακούλες και τα γάντια θα διατεθούν από το Δήμο, που θα κάνει και την αποκομιδή μετά το
τέλος των δράσεων.
Τα παιδιά κάτω των 11 ετών θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο με συνοδεία ενήλικα.

