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Dalis Leather Δερμάτινα Σανδάλια Model
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Ο Δήμος Λέσβου και οι Αντιδημαρχίες Καθαριότητας και Εθελοντισμού, συγχαίρουν και ευχαριστούν την Κίνηση Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο
Αιγαίο και τον Ιστιοπλοϊκό όμιλο Μυτιλήνης, για την δράση καθαρισμού των ακτών της Κρατήγου, από βάρκες και σωσίβια, που πραγματοποίησαν την
Κυριακή που μας πέρασε, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθησία τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τους αξίζει ένα μεγάλο για την ανιδιοτελή και ουσιαστική προσφορά τους. Τέτοιες πρωτοβουλίες και ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο, αποτελούν μια
σημαντική τονωτική ένεση, που δίνει στο Δήμο Λέσβου κουράγιο να παλέψει ακόμα πιο αποτελεσματικά την μεγάλη αυτή ανθρωπιστική κρίση.
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17/07/17 - 09:36
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα (/articles/news-

categories/perivallon/perifereia-voreioy-aigaioy-proeidopoiisi-gia-entona-kairika)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Δευτέρα 17 Ιουλίου
2017 σημαντική μεταβολή του καιρού προβλέπεται και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

 

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να...
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15/07/17 - 21:55
Θλίψη... στην αυλή της Μυτιλήνης (/articles/news-categories/perivallon/thlipsi-stin-ayli-tis-mytilinis)

Φωτιά στο κάτω κάστρο της Μυτιλήνης σήμερα το απόγευμα. Την προλάβαν ευτυχώς…. Και γιατί να μην
καεί όμως. Τα χορτάρια ένα μπόϊ ψηλά και τα σκουπίδια ατέλειωτα. 

 
Από το κάτω κάστρο ως το άγαλμα της ελευθερίας, η Φυκιότρυπα, οι παρυφές του κάστρου, τα Τσαμάκια
μια ατέλειωτη...
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14/07/17 - 17:53
6 εκατ. ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το δίκτυο αποχέτευσης και την
επεξεργασία λυμάτων Αγιάσου (/articles/news-categories/perivallon/6-ekat-eyro-apo-ep-tis-perifereias-voreioy-aigaioy-

gia-diktyo)

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το έργο
«Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αγιάσου».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου...
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Αρμόδιος ρυθμιστής MGA.Η συχνή 
συμμετοχή σε παίγνια ενέχει τον κίνδυνο 

εθισμού και απώλειας της 
περιουσίας.Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-
ΑΛΦΑ: 2109237777. 21+Παίξε υπεύθυνα.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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