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Ο κ. Κατζανός, ευχαρίστησε θερμά την Blue Star Ferries και τον εκπρόσωπο του Κεντρικού Πρακτορείου Μυτιλήνης, Ηλία
Πίκουλο, για αυτή τη δωρεά, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Δήμο Λέσβου και ειδικότερα την υπηρεσία
καθαριότητας, στη μεγάλη προσπάθειά που καταβάλει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αλιέων  στη θάλασσα και να
ανακοπεί η περιβαλλοντική και θαλάσσια επιβάρυνση από μικρά και μεγάλα κατεστραμμένα πλοιάρια.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Γιώργος Κατζανός, παρέλαβε σχοινί πρόσδεσης πλοίων (κάβο) μήκους 80
μέτρων, που δώρισε στο Δήμο Λέσβου, η εταιρεία Blue Star Ferries, διαμέσου του Κεντρικού Πρακτορείου Μυτιλήνης της
εταιρείας, του κ. Ηλία Πίκουλου. Το σχοινί θα χρησιμοποιηθεί για την ανάσυρση από το βυθό και τις ακτές της Λέσβου,
πλοιαρίων που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες για να φθάσουν στο νησί μας και τα οποία αποκλείουν την πρόσβαση σε
αλιευτικά καταφύγια και παραλίες.

Ο κ. Κατζανός, ευχαρίστησε θερμά την Blue Star Ferries και τον εκπρόσωπο του Κεντρικού Πρακτορείου Μυτιλήνης, Ηλία
Πίκουλο, για αυτή τη δωρεά, τονίζοντας ότι θα βοηθήσει σημαντικά τον Δήμο Λέσβου και ειδικότερα την υπηρεσία
καθαριότητας, στη μεγάλη προσπάθειά που καταβάλει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των αλιέων  στη θάλασσα και να
ανακοπεί η περιβαλλοντική και θαλάσσια επιβάρυνση από μικρά και μεγάλα κατεστραμμένα πλοιάρια.
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