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Γρομολογήθηκε η επίλσζη ηοσ αποτεηεσηικού ζηο Γήμο Γιονύζοσ 

 
 
Πηζηή ζηηο πξνεθινγηθέο ηεο δεζκεύζεηο, όπνπ έζεζε σο πξώηηζηε  
πξνηεξαηόηεηά ηεο ηελ επίιπζε ηνπ απνρεηεπηηθνύ πξνβιήκαηνο, πνπ 
απνηειεί πάγην αίηεκα ησλ πνιηηώλ, ε λέα δεκνηηθή αξρή ηνπ Γήκνπ 
Γηνλύζνπ θαηέζεζε ήδε πξόηαζε ζην Δ.Π.Δ.Ρ.Α.Α. (ΤΠ.Δ.Κ.Α.) γηα ηελ 
θαηαζθεπή δεπηεξεύνληνο δηθηύνπ ζε πέληε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο.  
Πξόθεηηαη γηα ηηο δεκνηηθέο θνηλόηεηεο: Άγηνο ηέθαλνο, Γηόλπζνο, Κξπνλέξη, 
ηακάηα θαη Ρνδόπνιε. 
Θα αθνινπζήζεη ε αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ, ώζηε λα πξνρσξήζεη ε έληαμή ηνπ.  
«Κάλακε έλα πξώην βήκα. Δπειπηζηνύκε όηη παξά ηηο δύζθνιεο νηθνλνκηθέο 
ζπγθπξίεο, ζύληνκα ζα έρνπκε επράξηζηα λέα κε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ θη 
έλα ρξόλην πξόβιεκα πνιηηώλ ζηνλ εληαίν Γήκν Γηνλύζνπ, ζα βξεη επηηέινπο 
ηελ νξηζηηθή ηνπ ιύζε», ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά ν θ. Καιαθαηέιεο.  
 
Παροσζίες Γημάρτοσ ζε εκδηλώζεις    
 
ην κεηαμύ ζπλερήο είλαη ε παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ Γηνλύζνπ θ. Γιάννη 
Καλαθαηέλη, αληηδεκάξρσλ θαη δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζε εθδειώζεηο πνπ 
δηνξγαλώλνπλ ζύιινγνη θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο.  
Ο θ. Καιαθαηέιεο ην ηειεπηαίν ηεηξαήκεξν, ηίκεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ηηο 
εμήο εθδειώζεηο: Σελ Παξαζθεπή 11 Φεβξνπαξίνπ παξαβξέζεθε ζηελ θνπή 
πίηαο ηεο Κ.Δ.Γ.Α. «Ο Πνιίηεο» Άλνημεο.  



Σν άββαην 12 Φεβξνπαξίνπ παξαβξέζεθε θαη αληάιιαμε ηηο θαζηεξσκέλεο 
επρέο γηα πγεία θαη πξνζσπηθή επηπρία, ζηελ θνπή ηεο πξσηνρξνληάηηθεο 
πίηαο ηνπ ΚΑΠΗ Αγίνπ ηεθάλνπ, ζην ρνξό ηνπ ζπιιόγνπ γπλαηθώλ 
Ρνδόπνιεο, αιιά θαη ζηελ ενξηαζηηθή εθδήισζε ηνπ ζπιιόγνπ Γπλαηθώλ 
Αγίνπ ηεθάλνπ.  
Σελ Κπξηαθή 13 Φεβξνπαξίνπ, παξαβξέζεθε θαη αληάιιαμε επρέο ζηελ θνπή 
πίηαο ηνπ ΚΑΠΗ ηακάηαο θαη ηελ θνπή πίηαο ηνπ εμσξατζηηθνύ θαη 
πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Γηνλύζνπ.   
 

 Δθ παξαδξνκήο ζην δειηίν Σύπνπ ηεο 18εο Ιαλνπαξίνπ θαη ζην ζέκα 

ηεο επίζθεςεο ηνπ δεκάξρνπ θ. Γηάλλε Καιαθαηέιε θαη ηνπ 

αληηδεκάξρνπ αξκόδηνπ γηα ζέκαηα Τγείαο, θ. πύξνπ πειηώηε, ζην 

Γεκνηηθό Πνιπταηξείν Αγίνπ ηεθάλνπ, δελ αλαθέξζεθε (αλ θαη ε ίδηα 

εηθνλίδνληαλ ζην θσηνγξαθηθό ζηηγκηόηππν πνπ απεζηάιεη) ην όλνκα 

ηεο νξγαλώηξηαο ησλ Πνιπταηξείσλ θαη ππεύζπλεο ησλ εζεινληώλ θαο 

Βάζσο Γξαθνύιε –Οηθνλνκάθνπ.  

Ο Γήκνο Γηνλύζνπ εμάξεη ην ζεκαληηθό έξγν ηεο θαο Γξαθνύιε –

Οηθνλνκάθνπ θαη ηεο νκάδαο εζεινληώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Πνιπταηξείνπ Αγίνπ 

ηεθάλνπ.  

     

Σν ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΠΟΛΤΪΑΣΡΔΗΟ  βρίζκεηαι επί ηων οδών Γρ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ  

6  &  Ναπ. ΕΔΡΒΑ ζηον Άγιο ηέθανο.  

 

Σηλέθωνο  επικοινωνίας: 210 – 6217830. 
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