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Με την υποστήριξη του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ η ανάπλαση της παραλιακής
ζώνης στο Μηλάκι Ευβοίας
Ένα σημαντικό έργο αισθητικής αναβάθμισης της εικόνας της παραλιακής ζώνης στο
Μηλάκι Ευβοίας ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την αρωγή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ. Κάνοντας
πράξη τη δέσμευσή του να απαντά σε ουσιαστικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Εξωραϊστικού και Φιλοδασικού Συλλόγου
Μηλακίου και δημιούργησαν από κοινού μια παραλία προσβάσιμη, φιλόξενη και καλαίσθητη
για όλους τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Αλιβερίου.
Πιο συγκεκριμένα, με τη συνδρομή του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, απομακρύνθηκαν από όλο το
παραλιακό μέτωπο οι παλαιότερες, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, ενώ η παραλία
καθαρίστηκε και τοποθετήθηκαν σύγχρονες υποδομές που περιλαμβάνουν ομπρέλες,
παγκάκια και καμπίνες αποδυτηρίων.
Ο Εξωραϊστικός και Φιλοδασικός Σύλλογος Μηλακίου, δια του προέδρου του κ.
Ποστέκογλου, ευχαριστώντας τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ επεσήμανε: «Με τη συνδρομή του
Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δημιουργήσαμε ένα νέο χώρο αναψυχής, πιο ανθρώπινο και φιλικό για
όλους μας. Ευχαριστούμε την εταιρία, καθώς και τους συμπολίτες μας από το εργοστάσιο
στο Μηλάκι, για την ευγενική τους προσφορά. Εμείς από την πλευρά μας συνεχίζουμε τις
δράσεις μας για την τοπική κοινότητα, παραμένοντας πιστοί στις αξίες μας».
Ο κ. Βασίλης Καμπάνης, Διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο
Μηλάκι, ανέφερε σχετικά «Η δέσμευσή μας απέναντι στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας με
στόχο να δημιουργούμε αξία για τον τόπο που δραστηριοποιούμαστε παραμένει ισχυρή και
αδιαπραγμάτευτη. Γι’ αυτό και με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στο αίτημα του
Εξωραϊστικού και Φιλοδασικού Συλλόγου Μηλακίου για την «αναζωογόνηση» μιας περιοχής
που κι εμείς οι ίδιοι επισκεπτόμαστε κάθε καλοκαίρι. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες
μας να επισκεφθούν την παραλία και να κάνουν χρήση των νέων υποδομών».

Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ
Ο Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός
τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο
33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην
παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών υλικών, σκυροδέματος και βιομηχανικών ορυκτών
προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των
πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.
Σχετικά με τη LafargeHolcim
Η LafargeHolcim είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο δομικών υλικών και λύσεων και εξυπηρετεί
τεχνίτες, οικοδόμους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος που χρησιμοποιούνται σε
οικοδομικά έργα από οικονομικά προσιτή στέγαση και μικρά τοπικού χαρακτήρα έργα, μέχρι τα
μεγαλύτερα και πλέον τεχνικά και αρχιτεκτονικά σύνθετα έργα υποδομών. Καθώς η αστικοποίηση
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επηρεάζει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Όμιλος παρέχει
καινοτόμα προϊόντα και κατασκευαστικές λύσεις, με μία ξεκάθαρη δέσμευση προς την κοινωνική και
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Κατέχοντας ηγετικές θέσεις σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος
LafargeHolcim απασχολεί περίπου 90.000 υπαλλήλους σε περισσότερες από 80 χώρες και διαθέτει
ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και τις ώριμες αγορές.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lafargeholcim.com
Ακολουθήστε μας στο Twitter @LafargeHolcim
Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com
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