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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ δημιουργεί κεντρική πλατεία στο Μηλάκι Ευβοίας
Ένα σημαντικό έργο αναβάθμισης της περιοχής του Μηλακίου και βελτίωσης της
ζωής των κατοίκων πραγματοποιήθηκε με την αρωγή του Ομίλου
Κάνοντας για ακόμα μία φορά πράξη τη δέσμευσή του να απαντά σε ουσιαστικές ανάγκες
των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανταποκρίθηκε
άμεσα στο αίτημα του Εξωραϊστικού & Φιλοδασικού Συλλόγου Μηλακίου,
αναλαμβάνοντας την πλήρη ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας της περιοχής.
Το έργο παραδόθηκε στους κατοίκους του Μηλακίου σε ειδική τελετή εγκαινίων που έλαβε
χώρα, παρουσία τοπικών αρχών και φορέων, εργαζομένων του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ και κατοίκων.
Ειδικότερα, ακολουθώντας πιστά τις αρχές των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών, το
δάπεδο της Πλατείας διαστρώθηκε με το Ειδικό Σκυρόδεμα Artevia Stone της Lafarge,
το οποίο προσφέρει μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα προσδίδοντας την αίσθηση της
φυσικής πέτρας σε απόλυτη αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα, η πλατεία
μεταμορφώθηκε σε έναν ευχάριστο χώρο με την τοποθέτηση αειθαλών δέντρων που θα
προσφέρουν σκίαση και δροσιά στους επισκέπτες της, αλλά και άλλων φυτών και
λουλουδιών που δίνουν χρώμα και συμβάλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας της
περιοχής. Ταυτόχρονα, ο χώρος εξοπλίστηκε με νέα παγκάκια, με στόχο η πλατεία να
γίνει ένας φιλόξενος τόπος συνάντησης των κατοίκων του Μηλακίου, ενώ προβλέφθηκαν
και θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων για τους λάτρεις των «πράσινων» διαδρομών. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή και της στάσης λεωφορείου που βρίσκεται στην
πλατεία, με σκοπό την εξυπηρέτηση και την ευχάριστη παραμονή των επιβατών.
«Επί πολλές δεκαετίες, o τόπος μας έμαθε να συνυπάρχει με μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής μας. Σε
αυτό το πλαίσιο, απευθυνθήκαμε στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ με αίτημα την
ανακατασκευή της κεντρικής πλατείας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την άμεση ανταπόκριση
της διοίκησης του Εργοστασίου, η οποία μερίμνησε για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου.
Ευελπιστούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας, με το έργο αυτό να είναι μόνο η αρχή
μιας σειράς παρεμβάσεων που θα γίνονται σε σταθερή βάση στο μέλλον», δήλωσε ο κ.
Άγγελος Καρατζάς, Πρόεδρος του Εξωραϊστικού & Φιλοδασικού Συλλόγου
Μηλακίου.
Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του Εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι, δήλωσε σχετικά «Για περισσότερα από 110 χρόνια, αφουγκραζόμαστε τις
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ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και Χτίζουμε Μαζί ένα πιο βιώσιμο κόσμο για όλους. Η
δέσμευσή μας απέναντι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Εύβοιας - με στόχο να
δημιουργούμε αξία και βιώσιμη ανάπτυξη για τον τόπο που μας φιλοξενεί - παραμένει
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Έτσι, το έργο της ανακατασκευής της πλατείας του
Μηλακίου μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, καθώς οραματιζόμαστε την πλατεία
ως ένα χώρο συνάθροισης των συμπολιτών μας, των ανθρώπων που εδώ και 40 χρόνια
μας φιλοξενούν στο «σπίτι» τους».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην
Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 36
παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος ηγείται της μεταστροφής
του κλάδου των δομικών υλικών σε έναν κλάδο μικρότερης έντασης άνθρακα, που εφαρμόζει τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας αναφορικά με τη χρήση των πόρων. Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προσφέρει
στην ελληνική και διεθνή αγορά καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις που ικανοποιούν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις των σύγχρονων αειφόρων κατασκευών.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafarge.gr
Ακολουθήστε μας στο Facebook @Heracles Xtizoume Mazi, στο LinkedIn @HERACLES Group,
στο YouTube @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και στο Instagram @Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Σχετικά με τη Holcim
Η Holcim χτίζει την πρόοδο για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Ως παγκόσμιος ηγέτης στις
καινοτόμες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, η Holcim κάνει πραγματικότητα την ανάπτυξη πιο
πράσινων πόλεων και πιο έξυπνων υποδομών αλλά και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου σε
ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η Holcim εξελίσσεται
σε μια εταιρία καθαρού μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, έχοντας πάντα τους εργαζόμενους και τις
τοπικές κοινωνίες στην καρδιά της επιτυχίας της. Η εταιρία προωθεί την κυκλική οικονομία και ως
πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση φροντίζει να χτίζει περισσότερα με λιγότερα. Η Holcim
περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιό της μερικές από τις πιο αξιόπιστες εμπορικές επωνυμίες στον
κλάδο των δομικών υλικών παγκοσμίως, όπως ACC, Aggregate Industries, Ambuja Cement,
Disensa, Firestone Building Products, Geocycle, Holcim και Lafarge. Η Holcim αποτελείται από
70.000 ανθρώπους παθιασμένους με τη δημιουργία προόδου για τον άνθρωπο και τον πλανήτη σε
70 αγορές και 4 δραστηριότητες: Τσιμέντο, Έτοιμο Σκυρόδεμα, Αδρανή Υλικά και Λύσεις &
Προϊόντα.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.holcim.com, ενώ μπορείτε να
μάθετε περισσότερα για το νέο όραμα του Ομίλου στη διεύθυνση www.holcim.com/about-holcim

Σελίδα 2 από 2

