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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ

Προβολή πλήρους προφίλ

ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014 - 2019
logo 1

·
·
·

logo 2

·
·
·

logo 3

·

·
Αναγνώστες

Google Friend Connect

Μέλη (8)

Είστε ήδη μέλος; Σύνδεση

Αρχειοθήκη ιστολογίου

2015 (191)
2014 (141)
Δεκεμβρίου (9)
Νοεμβρίου (8)
Οκτωβρίου (11)

·

·
·
·
·

·
·
·
·
·

Σεπτεμβρίου (14)
Αυγούστου (5)
Ιουλίου (6)
Ιουνίου (9)
Μαΐου (29)

·

Επαναλειτουργία κοινοτικού γραφείου.
Επαναλειτουργία σφαγείων Διδύμων.
Αποκατάσταση της νέας χωματερής που δημιουργήθηκε με
την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων κατά τα τελευταία τρία
χρόνια καθώς και την αποκατάσταση της νέας χωματερής στο
Λουκαίτι.
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και δημιουργία
βιολογικού.
Εκμετάλλευση των νερών του βιολογικού για άρδευση.
Ασφαλτόστρωση των δύο κεντρικών δρόμων του κάμπου που ξεκινούν
από την πλατεία και συνδέονται με την επαρχιακή οδό.
Συγκέντρωση των τριών πηγαδιών εκκλησίας, καπετάνιου, πλατείας σε
ένα σημείο ώστε να μπορεί να γίνεται υδροληψία από τον κόσμο
ανεξαρτήτου ιδιότητας (βοσκός ή αγρότης) ώστε να μην γίνονται ζημιές
στα μοτέρ από την επαφή του κόσμου.
Αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευή στέγης Νηπιαγωγείου
Διδύμων.
Αντικατάσταση κατεστραμμένου και επικίνδυνου στεγάστρου
στον αύλιο χώρο του κτιρίου Συγγρού και επικάλυψη εδάφους
με ασφαλές υλικό για τα παιδιά στην παιδική χαρά.
Προμήθεια παιχνιδιών στο Δημοτικό Σχολείο Διδύμων.
Ανάπλαση αύλιου χώρου και ασφαλτόστρωση του δρόμου
της εκκλησίας της Παναγίας.
Τσιμεντόστρωση δημοτικών δρόμων εντός οικισμού.
Αγορά ή ενοικίαση αγροτεμάχιου στον κάμπο Διδύμων για
την προστασία της άγριας τουλίπας (ένταξη σε πρόγραμμα
προστασίας).
Βελτίωση και έλεγχος του δικτύου ύδρευσης.
Επισκευή δεξαμενής νερού ύδρευσης Διδύμων.
Επαναλειτουργία σιντριβανιού πλατείας Πέτρου Ιατρού.
Αντιπλημμυρική μελέτη.
Εγκατάσταση μοτέρ απορροής όμβριων υδάτων στην πλατεία νότια
της εκκλησίας και μεταφορά των νερών με υπόγειο αγωγό δυτικά της
επαρχιακής οδού.
Παροχή ανταποδοτικών τελών από εγκαταστάσεις
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στα διαμερίσματα
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ:ΤΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
«ΜΠΟΥΣΟΥΛ...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΨΕΥΔΗ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΤΗΣ
"ΔΥΝΑΤ...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡ...
Γιάννης Δημαράκης:
Μπροστά στη κάλπη
ψηφίζουμε τον...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΤΑΥΡΩΝ ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ
ΕΡΜΙΟΝΙ...

·
·
·

·
·
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Διδύμων – Λουκαϊτίου – Ράδου.
Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση της ομάδας και των
φορέων των Διδύμων.
Αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων λατομείων μαρμάρου στο
Πλάτωμα.
Δημιουργία μικρών φραγμάτων για την εκμετάλλευση του
νερού, τον εμπλουτισμό και την άρδευση (Ευρωπαϊκά
Προγράμματα).
Ανάδειξη της σπηλιάς των Διδύμων και των δύο εκκλησιών.
Μελέτη για μεταφορά νερού από τα Διπόταμα Πελεής μέσω
Μαλαυριάς και αποθήκευση στην θέση Προ, για τις ανάγκες
άρδευσης του Κάμπου και του Ελαιώνα των Διδύμων.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΦΥΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΜ...
ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΒΟΥΛΙΑΞΕ Η ΕΡΜΙΟΝΗ
ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ Τ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΣΑΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ ΣΤΑ
ΔΙΔΥΜΑ ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ ΣΤΗΝ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΦΥΡ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΟΙ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ
ΣΤΗΝ ΘΕΡ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟ
ΒΡΑΔΥ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΕΛΕΗ
· Ασφαλτόστρωση δρόμου από διασταύρωση ΠΕΛΕΗΣ – ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗΣ – ΓΡΕΚΙΑ - ΡΑΔΟ.
·
Προώθηση των δικαστικών εκκρεμμοτήτων (Πηγάδι Πελεής,
υδραγωγείο ΔΕΥΑΕΡ).
· Κατασκευή φαρδύτερης και σε ποιο μεγάλο βάθος δεξαμενής
υδρομάστευσης πόσιμου νερού για την βρύση της Πελεής.
· Επισκευή και καθαρισμός δεξαμενών (Πελεής - Μοριάρη – Δ. Εισόδου
Πελεής).
·
Αντικατάσταση δικτύου μεταφοράς νερού από διασταύρωση Πελεής
έως το χωριό της Πελεής.
· Αντικατάσταση της κατεστραμμένης γράνας νερού στο Μοριάρη.
· Έλεγχος δυναμικότητας γεωτρήσεων και ηλεκτρονική επικοινωνία με
δεξαμενές.
· Μελέτη και επανένταξη σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του έργου για την
ασφαλτόστρωση του δρόμου για την Μονή Αυγού και έναρξη
διαδικασίας για να λειτουργήσει το μοναστήρι σε συνεργασία με το
Υπουργείο Πολιτισμού.
· Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας.
· Μελέτη για ένταξη σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αγροτουρισμού
του οικισμού της Πελεής .
· Κατασκευή γεφυριού στην περιοχή Σέσι Μοριάρη.
· Αξιοποίηση και ανακατασκευή των τριών Εκκλησιών της Μονής Αυγού
προς Βουρλιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.
· Ανάδειξη των ιστορικών πηγαδιών και του κάστρου της Βουρλιάς.
· Σχεδιασμός και ανάδειξη περιπατητικών μονοπατιών και ένταξή τους σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ
ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ ΤΟ
ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ...
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΑΛΑΝΤΙ
· Προώθηση του σχεδίου πόλεως Σαλαντίου και τελική εφαρμογή.
· Εξασφάλιση διόδων προσβασιμότητας στις παραλίες.
· Έργα για την προστασία και την ασφαλή διέλευση στο Φαράγγι
Σαλαντίου.
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ:
ΜΕΓΑ ΠΛΗΘΟΣ Κ...
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣ...
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· Κατασκευή γλίστρας για να μπορεί ο κόσμος να βάζει και να βγάζει τις
βάρκες από τη θάλασσα.
· Βελτίωση κεντρικού δρόμου Σαλαντίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ...

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΚΑΪΤΙ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014 - 2019

Απριλίου (23)
Μαρτίου (15)
Φεβρουαρίου (8)
Ιανουαρίου (4)
2013 (20)
2012 (31)
2011 (1)
2010 (3)

·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Βελτίωση αγροτικών δρόμων , γεφυριών (τσιμεντοστρώσεις,
ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός και εκτός οικισμού).
Αλλαγή δικτύου ύδρευσης και καινούργιο δίκτυο περιφερειακά χωριού
– δρόμος Τσοκανή.
Δημιουργία δικτύου υπερχείλισης νερού της δεξαμενής για την
εκμετάλλευση του νερού κατά τους χειμερινούς μήνες για τον
εμπλουτισμό των πηγαδιών.
Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου (προμήθεια Η/Υ για εργασίες των
μαθητών και του Συλλόγου).
Συντήρηση και λειτουργία ιατρείου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Επισκευή παιδικής χαράς.
Ολοκλήρωση γηπέδου ποδοσφαίρου.
Ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι στο Λουκαϊτι.
Συγκοινωνία κατά τους θερινούς μήνες όπου δεν υπάρχει σχολικό
λεωφορείο για τη μεταφορά επιβατών Λουκαίτι – Ηλιόκαστρο –
Ερμιόνη – Κρανίδι και αντιστρόφως.
Προμήθεια κάδων σκουπιδιών και ανακύκλωσης και καθαρισμός του
χωριού.
Στήριξη του πολιτιστικού συλλόγου για τις δραστηριότητές του
(εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια κλπ).
Συντήρηση νεκροταφείου (σταμπωτά στην είσοδο του νεκροταφείου
και την εκκλησία, δημιουργία διαδρόμου).
Περίφραξη, ηλεκτροδότηση και πλακόστρωση στην εκκλησία
Προφήτης Ηλίας.
Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου Ιερού Ναού και Πολιούχου Ταξιάρχη
(τοιχίο, επικαλύψεις κλπ).
Άμεση Επαναλειτουργία Δημοτικών Σφαγείων.
Διάνοιξη Γεώτρησης στην περιοχή Βγέθη, η οποία είχε αδειοδοτηθεί το
2010, επί της Δημοτικής Θητείας του Δημήτρη Σφυρή.
Δημιουργία φρεατίων ομβρίων.
Κατασκευή οδοστρώματος με σταμπωτό και φωτισμό από ταβέρνα
Μπουγιούρα προς ιατρείο.
Επισκευή κτηνοτροφικών βρυσών για εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων.
Αποκατάσταση και δενδροφύτευση στο καμένο βουνό βόρεια του
χωριού.
Έλεγχος των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και αποκατάσταση της
κατεστραμμένης δασικής έκτασης.
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· Αξιοποίηση ανταποδοτικών τελών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και λατομεία Τσοκανή για έργα στο Λουκαϊτι.
· Τήρηση όρων περιβαλλοντικών επιπτώσεων λατομείων και
αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΔΟ
ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2014 - 2019

· Αγορά οικοπέδου έμπροσθεν εκκλησίας και δημιουργία πλατείας.
· Βελτίωση δρόμων οικισμού.
· Κατασκευή δρόμου προς νεκροταφείο.
· Επέκταση δημοτικού φωτισμού.
· Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ώστε να καταστεί λειτουργικό
αγροτικό ιατρείο και για κάθε άλλη κοινωνική - πολιτιστική εκδήλωση.
· Εργασίες για την ανάδειξη της παλαιάς βρύσης του χωριού για
ιστορικούς λόγους και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αναρτήθηκε από ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ στις 12:18 π.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
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Υποβολή σχολίου ως:

Δημοσίευση

Νεότερη ανάρτηση

Να λαμβάνω ειδοποιήσεις

Αρχική σελίδα

Παλαιότερη Ανάρτηση

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)
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