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Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2022

Αγαπητοί Συγχωριανοί,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δαφνιωτών σας εύχεται «ΚΑΛΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ» και ειρηνικό το 2022 με κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και
πάνω από όλα ΥΓΕΙΑ.
Η πανδημία του κορονοϊού δε μας επιτρέπει και φέτος να προγραμματίσουμε την
καθιερωμένη μας ετήσια χοροεσπερίδα. Μόλις επιτραπούν οι ψυχαγωγικές
δραστηριότητες του Συνδέσμου, θα σας γίνει έγκαιρα γνωστό.
Επίσης σας ενημερώνουμε:
1. Κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε παγκάκι μπροστά στην εκκλησία του χωριού
μας για να εξυπηρετεί τους χρήστες του - τα διπλανά έχουν τοποθετηθεί από τον
Σύνδεσμο Δαφνιωτών.
2. Εστάλησαν στον Δήμο Αγρινίου γραπτά αιτήματα:
α. Για το σκέπασμα του χαντακιού κατά μήκος του Κεντρικού Οδικού
Άξονα του χωριού μας (από τη διασταύρωση μέχρι τη λίμνη), που θα έχει
ως αποτέλεσμα τη διαπλάτυνσή του και την ασφαλτόστρωσή του.
β. Για τον έλεγχο και αναβάθμιση της τηλεφωνικής γραμμής στο
Κοινοτικό Γραφείο του χωριού μας προκειμένου να παρέχεται Δωρεάν
Wifi στην πλατεία του χωριού μας.
Οι αιτήσεις και οι απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στα Νέα της Ιστοσελίδας
dafnias.gr για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.
3. Εστάλη στο ΤΟΕΒ Μακρυνείας αίτημα στις 20/5/2021 σύμφωνα με την
απάντηση του Δήμου Αγρινίου (αναρτήθηκε). Αναμένεται η απάντηση, η οποία
θα σας γίνει έγκαιρα γνωστή.
4. Έγιναν οι προγραμματισμένες εκλογές του Συνδέσμου την Κυριακή, 14
Νοεμβρίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
(Σχετικές αναρτήσεις έγιναν στην Ιστοσελίδα του Συνδέσμου - dafnias.gr και
στον πίνακα ανακοινώσεων της εκκλησίας του χωριού μας).
5. Ο χωριανός μας Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γεώργιος ενημέρωσε τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Κωνσταντίνο Σκλαβούνο για τα έργα που έγιναν στην
Ανάληψη, την προγραμματισμένη ασφαλτόστρωση στα Μπαρλέικα προς Κέντρο
ΒΑΕΝΙ. Θα συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του Κεντρικού Οδικού Άξονα του
χωριού μας. Επίσης συζητούνται με τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Παναγιώτη
Μακρυγιάννη και θα δρομολογηθούν έργα που θα είναι απαραίτητα στους
χωριανού μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Κώστας Σκλαβούνος

Ηλίας Σαλευρής

