
                                                                                    

                                                              TA OXHMATA TOY ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ 

Μέσα σε λιγότερο από 18 μήνες, και με άοκνες προσπάθειες και επιμονή ο Δήμος 

κατάφερε να προμηθευτεί τέσσερα μηχανήματα με πολλές δυνατότητες, οικονομικής 

λειτουργίας,  τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα 

συμβάλλουν στην αλλαγή της όψης όλων των χωριών και συνάμα θα μειωθεί το κόστος 

των εργασιών.  

Συγκεκριμένα πλέον έχει στην ιδιοκτησία του έναν εκσκαφέα και ισοπεδωτή τύπου 

"Skrep J.C.B.". Στην κατοχή του δήμου βρίσκονται, επίσης,  ένα φορτηγό 

φορτοεκφόρτωσης με γερανό ανατρεπόμενο 10 τόνων, όπου στο μέλλον θα 

βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση και την ποιότητα του οδικού δικτύου και ένα 

καλαθοφόρο το οποίο θα συμβάλει στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος, αυτό της 

ηλεκτροδότησης. Το καλαθοφόρο όχημα συνεχίζει να προσφέρει καθημερινά στα χωριά 

μας ( τα οποία ήταν συνεχώς  στο απόλυτο σκοτάδι μετά τη δύση του ηλίου) για το 

οποίο ενημερώνεστε διαρκώς μέσω του site.  Διευκρινίζουμε ότι όλα τα προαναφερόμενα 

μηχανήματα αγοράστηκαν από τον προϋπολογισμό του δήμου. 

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφερθεί ότι συνεχίζεται η  εγκατάσταση των 

ποιοτικών λαμπτήρων  στα μεγάλα χωριά  πρωτίστως στα οποία έχει δοθεί 

προτεραιότητα και  η βελτίωση της καθημερινότητας είναι αισθητή. Μια σύγκριση του 

πριν και του μετά θα σας πείσει και θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι πολύ σύντομα και 

στο δικό σας χωριό.  

Αξίζει να σημειωθεί πως καταβάλλουμε πολλές  προσπάθειες ώστε μέσα στο 2017 να 

αποκτήσουμε τουλάχιστον ένα απορριμματοφόρο όχημα είτε  μέσω Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων είτε μέσω των  εσόδων του δήμου.  Προς την  ίδια κατεύθυνση 

κινούμαστε και  για να αποκτήσουμε ένα λεωφορείο 25 θέσεων για την διευθέτηση του 

θέματος της μεταφοράς των μαθητών  από  και προς τα σχολεία  αλλά και της 

μετακίνησης τους σε  διάφορες εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες στο τρέχον 

έτος.  

Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι ο δήμος αυτή την  χρονική στιγμή διαθέτει ένα βαν              

(εννέα θέσεων)  το οποίο χρησιμεύει  για διάφορες υπηρεσίες  όπως και στη μεταφορά 

μαθητών. Τέλος, έρχονται να προστεθούν ένα τζιπ αποκλειστικά για τη  Δημοτική 

Αστυνομία  και δύο ακόμη τζιπ, τα οποία υπήρχαν ήδη από τις πρώην επαρχίες  Αλύκου 

και Δίβρης. 

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι ο δήμος απέκτησε και ένα ακόμη σημαντικό μηχάνημα, 

συγκεκριμένα ένα εκσκαπτικό το οποίο κινείται με αλυσίδες. Θα χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά για την εκκαθάριση, εκβάθυνση, διαπλάτυνση και διάνοιξη στραγγιστικών 

καναλιών. Τονίζουμε ότι το μηχάνημα είναι καινούργιο και μας παραχωρήθηκε από το 



κράτος.    Η απόκτηση αυτού του μηχανήματος θα βελτιώσει σημαντικά όλα τα κανάλια 

του κάμπου του δήμου και θα δώσει μια ανάσα στους αγρότες για την αύξηση της 

παραγωγής.  

Το φωτογραφικό υλικό  που σας προβάλλουμε , θα σας  δώσει μια πλήρη εικόνα για όλες 

τις προαναφερθείσες  ενέργειες του δήμου μας. 


