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ΔΕΥΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ εσ44- deyaerd2

Από: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ <m.ermionidas@gmail.com>
Αποστολή: Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 2:50 μμ
Προς: ΔΕΥΑΕΡ 2 Ιωάννα Μερεμέτη
Θέμα: Fwd: Προγραμματική Σύμβαση

e- mail απο τον Αντιπεριφερειάρχη 

---------- Forwarded message --------- 
Από: John Maltezos <maltezos@me.com> 
Date: Τρί, 27 Απρ 2021 στις 4:05 μ.μ. 
Subject: Re: Προγραμματική Σύμβαση 
To: <m.ermionidas@gmail.com> 
 

Κε Δήμαρχε,  
Είναι γνωστό το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα αλλά και εμού 
προσωπικώς για το Δήμο Ερμιονίδας. Είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει ως Δήμος σοβαρά θέματα σε ζητήματα 
υποδομής, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο παρελθόν αποτελεσματικά. Ενδεικτικά αναφέρομαι στη 
διαχείριση απορριμμάτων, στην ύδρευση, στην αποχέτευση και στο Βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε δε σταθεί δίπλα 
σε όλες τις προσπάθειες του Δήμου, αναγνωρίζοντας και κατανοώντας ότι πρόκειται για ένα Δήμο χωρίς τεχνική 
επάρκεια και με ανεπαρκή στελέχωση. Δυστυχώς όμως στην παρούσα φάση οι υπηρεσίες μας και ειδικά η 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι υπερφορτωμένες με προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Πολιτισμού 
αλλά και με καινούργιες προγραμματικές συμβάσεις με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας, σε συνδυασμό και με 
σοβαρότατα έργα που επιβλέπει, ειδικά όσον αφορά σε συντήρηση του οδικού δικτύου, εγγειοβελτιωτικά και 
άλλα. Αναγκαστικά λοιπόν, θα δηλώσουμε αδυναμία στο να σας εξυπηρετήσουμε στην παρούσα περίσταση αλλά 
ότι πρόκειται να είμαστε δίπλα σας σε κάθε μελλοντική ανάγκη συνεργασίας μας. 
Με εκτίμηση 
Ιωάννης Μαλτέζος 
Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Αργολίδας 
 

27 Απρ 2021, 12:06 μμ, ο χρήστης «Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας <aper@argolida.gr>» 
έγραψε: 
 
  
  

From: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ [mailto:m.ermionidas@gmail.com]  
Sent: Tuesday, April 27, 2021 10:40 AM 
To: Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Μαλτέζος Γιάννης 
Subject: Προγραμματική Σύμβαση 
  
  
Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,  
  
Προκειμένου η ΔΕΥΑ Ερμιονίδας υποβάλλει φάκελο με αίτημα ένταξης στο 
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", σχετικά με την αναβάθμιση του 
Βιολογικού Καθαρισμού Κρανιδίου,  
Παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
της υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 
Δήμου Ερμιονίδας και της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας, σχετικά με την σύνταξη μελέτης, όπως 
απαιτείται από το πρόγραμμα Τρίτσης, δεδομένου ότι ο Δήμος Ερμιονίδας και η ΔΕΥΑ 
Ερμιονίδας δεν διαθέτουν την τεχνική υποδομή για την σύνταξη της ανωτέρως. 
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Γραφείο Δημάρχου 

 


