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Ήπειρος-περιοριστικά μέτρα:25 παραβάσεις χθες οι 6 στο νομό Ιωαννίνων
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Liked

30K likes

Προγράμματος SAVE-WATER
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10/2/2021, μέσω τηλεδιάσκεψης
με ταυτόχρονη δημόσια εμφάνιση στο Youtube, εκδήλωση του
έργου SAVE-WATER με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
φορέων. Το έργο SAVE-WATER που υλοποιείται στο πλαίσιο του
προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME GREECE-ALBANIA 2014-2020, στοχεύει στη βελτίωση
της διαχείρισης των υδάτων μέσω της αναβάθμισης των
υποδομών παρακολούθησης και ελέγχου του πόσιμου νερού και
της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας–Αλβανίας
στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων.
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Οι συνεργαζόμενοι εταίροι του έργου είναι:
•

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία είναι και ο επικεφαλής

εταίρος
•

Η Περιφέρεια Ηπείρου

•

Το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής

Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο
Ιωαννίνων:Προκ

Μακεδονίας
•

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωάννινων

(ΔΕΥΑΙ)
•

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

•

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας

•

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αυλώνoς (Αλβανία)

•

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κορυτσάς (Αλβανία)

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης παρουσιαστήκαν τα στοιχεία

ηρύχθηκαν (19)
κενές οργανικές θέσεις
ειδικευμένων ιατρών

Με την αριθμ. 3038/0902-2021 απόφαση
προκήρυξης του Διοικητή
του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων, που εκδόθηκε
ύστερα από τ...

προόδου του έργου από όλους τους εταίρους. Μέσω του έργου η

Ιωάννινα:Τροχαί

ΔΕΥΑΙ προχωράει:

ο επί της

-

Νιάρχου στην

στην ψηφιακή αποτύπωση των στοιχείων που αφορούν στα

ήδη εγκατεστημένα υδρόμετρα στον βασικό πολεοδομικό ιστό των
Ιωαννίνων με στόχο την δημιουργία ψηφιακής βάσης GIS για την
περαιτέρω διαχείρισή τους.
-

στον εκσυγχρονισμό, επέκταση και αναβάθμιση της

λειτουργίας πέντε Τοπικών Σταθμών Διαρροών (ΤΣΔ) του
εσωτερικού δικτύου διανομής του Δήμου Ιωαννιτών και
-

στην πιλοτική εγκατάσταση «έξυπνων» ψηφιακών

είσοδο του
Πανεπιστημιακού[φωτό]

φωτογραφίες
αναγνώστη Τροχαίο
ατύχημα σημειώθηκε
πριν από λίγη ώρα επί
της Νιάρχου στην είσοδο
του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου όταν υπό...
Ιωάννινα:Φωτιά

υδρομέτρων στην περιοχή του Κάστρου με παράλληλη καταγραφή

σε σπίτι στην

των καταναλώσεων σε «πραγματικό χρόνο» και συλλογή/

Καστρίτσα

διαχείρισή τους μέσω της βάσης GIS.

Ηλεκτρική

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ κ. Άρης Μπαρτζώκας, η

κουβέρτα ....η φερόμενη

ΔΕΥΑΙ με την συμμετοχή της στο συγκεκριμένο πρόγραμμα

αιτία

καταδεικνύει το ενδιαφέρον της για συμμετοχή σε καινοτόμες
δράσεις, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο, κάτι
που θα το συνεχίσει δυναμικά για την ανάπτυξη του Δήμου μας
στους τομείς που την αφορούν.
Με τις συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες ήδη υλοποιούνται

Για φωτιά που
εκδηλώθηκε σε σπίτι
στην Καστρίτσα σήμερα
περίπου στις 10 το πρωί
ενημερώθηκε η
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Ιωαννίνων . Σύμφωνα ...

σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου, η ΔΕΥΑΙ θα αποκτήσει

Παράλυση κάτω

βασικές υποδομές, που στηρίζονται σε σύγχρονες τεχνολογικές

άκρων σε

μεθόδους, για την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών ύδρευσης.

42χρονη

Μέσω της πιλοτικής δράσης στην εμβληματική για την πόλη μας
περιοχή του Κάστρου, η οποία θα επεκταθεί σταδιακά μέσω άλλων
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και σε άλλες περιοχές του
Δήμου μας, θα αποκτήσει τεχνογνωσία πάνω στα διεθνή πρότυπα
για την διαχείριση των καταναλώσεων, την μεθοδολογία
αποτύπωσης του ισοζυγίου νερού στα δίκτυα ύδρευσης, την

νοσηλεύτρια
μετά τη 2η δόση εμβολίου
Δεν έχει εξακριβωθεί αν
συνδέεται με το εμβόλιο

Μια νοσηλεύτρια που
έκανε τη δεύτερη δόση
του εμβολίου, στο
νοσοκομείο της

τεκμηρίωση της κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών
ύδρευσης αλλά και την γρήγορη διαχείριση των διαρροών και
άλλων τεχνικών προβλημάτων του δικτύου ύδρευσης.

Κέρκυρας, παρέλυσε από
το αυτοάνοσο
νευρολογικό σύνδρομου
Guill...

Όλα αυτά αποτελούν ένα λιθαράκι στον ευρύτερο στόχο της ΔΕΥΑΙ

Ο καιρός το

να εξελιχθεί σε μία σύγχρονη Ευρωπαϊκή Επιχείρηση η οποία θα

Σάββατο και την

αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες με σκοπό τη βελτίωση της

Κυριακή από το

ανταπόκρισής της προς τους κατοίκους της πόλης στον ευαίσθητο

Μετεωρολογικό

τομέα της διάθεσης και διαχείρισης του πόσιμου ύδατος.
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Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
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Εργαστήρι του



Για αύριο Σάββατο
προβλέπονται νεφώσεις
με ασθενείς βροχές, οι
οποίες γρήγορα θα
ενταθούν. Χιονοπτώσεις
θα σημειωθούν στα γύρω
ορεινά και α...
Ιωάννινα:Παρέμ
βαση αναγνώστη
.....Περιμένοντας

Related Posts

για rapid test στο
Χατζηκώστα ....[φωτόβίντεο]

Ήπειρος:Πού

Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.:

Κλειστά Τα Σχολεία

Χρειάζονται

Προστασία

Στο Δήμο Ζίτσας

Αλυσίδες

Ευπαθών Ομάδων

Θέλει να έχει πολύ
υπομονή για να κάνεις
rapid test στο νοσοκομείο
.... Οι φωτογραφίες και
τα βίντεο που έστειλε
αναγνώστης στο epirustv-n...
Ιωάννινα:Δωρεά

Λόγω Ψύχους

ν διανομή
εμφιαλωμένου

Νεότερη ανάρτηση

Παλαιότερη Ανάρτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να
αναρτήσει σχόλιο.

νερού μετά τη
διακοπή της υδροδότησης

Στη διανομή
εμφιαλωμένου νερού
προχωρά η ΔΕΥΑΙ μετά
την διακοπή της
υδροδότησης στην πόλη
των Ιωαννίνων εξαιτίας
σοβαρού τεχνικού
προβλήματο...
Ιωάννινα:Δεν
σταμάτησε σε
σήμα των
αστυνομικών
στην Περιφερειακή ....και
ξεκίνησε η καταδίωξη ....

Συνελήφθησαν στα
Ιωάννινα (6) αλλοδαποί
ύστερα από καταδίωξη

Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας...

αυτοκινήτου στο οποίο
επέβαιναν
Συνελήφθησαν χθες (1102-2021) το μεσημέρι...

Υποβολή σχολίου ως:

Έκτακτο δελτίο

Al Theo (Google)

της ΕΜΥ για το
κύμα

Αποσύνδεση

Να λαμβάνω ειδοποιήσεις
Δημοσίευση

Προεπισκόπη

κακοκαιρίας

Κακοκαιρία προβλέπεται
από το μεσημέρι του
Σαββάτου (13-02-2021)
από τα δυτικά και τα
βόρεια, που βαθμιαία την
Κυριακή (14-02-2021) θα
επικ...
Παγώνη: Το
εμβόλιο έχει
παρενέργειες,
ειδικά η δεύτερη
δόση

Το εμβόλιο κατά του
κορονοϊού έχει
παρενέργειες, όπως
υποστήριξε η γιατρός και
πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Ματίνα Παγώνη. Με
αφορμή το περιστατικό ...
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