
 1 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                     Aμυγδαλιές 20 Οκτωβρίου 2013  
ΑΜΥΓΔΑΛΙΏΝ                                 Αριθ, Πρωτ.:19         
Ταχ. Δ/νση: Αμυγδαλιές                    
Ταχ. Κώδ. 51100                                                  
     ΓΡΕΒΕΝΑ                                                           Προς: τo Δήμαρχο Γρεβενών          
Πληρ: Α. Καραλιόλιος                                                         κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη  
Τηλ: 24620 88414                                                                 
Φαξ: 24620 88433                                            Κοιν: 1. κ.Πρόεδρο Δημοτικού  
e-mail:pikrivenitsa@gmail.com  Συμβουλίου 
http:  www.e-amigdalies.gr                                                 2. κ. Πρόεδρο Τοπικού  

                                                                                             Συμβουλίου Αμυγδαλιών 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε διάφορα αιτήματα του Συλλογου» 

          

         Κ. Δήμαρχε 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου 

Αμυγδαλιών στη συνεδρίασή του με αριθμό  04/03-9-2013, 

αποφάσισε μία σειρά από δράσεις για το επόμενο διάστημα και 

σας τις κοινοποιεί, πρώτον για ενημέρωση, αλλά και για να μας 

καταθέσετε κι εσείς τις δικές σας προτάσεις για όπου χρειαστεί 

ή  να μας δώσετε γραπτή άδεια και για όπου εσείς επιθυμείτε να 

τις συνδιοργανώσουμε. Πιο συγκεκριμένα:  

1. Θα θέλαμε να μας απαντήσετε γραπτά, γιατί εδώ και πάνω 

από δύο χρόνια δεν μας απαντήσατε στο αίτημά μας για δωρεάν 

παραχώρηση της χρήσης των αιθουσών του Νηπιαγωγείου, 

Δημοτικού Σχολείου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 

Δημοτικού Σχολείου, ενώ στο ίδιο διάστημα παραχωρήσατε 

σχολικούς χώρους σε πολλούς άλλους Συλλόγους; Επιπρόσθετα 

και με την ευκαιρία, να συμπληρώσουμε στο αίτημά μας και 

την παραχώρηση του κτιρίου του παιδικού Σταθμού.  

2. Μέσα στο χειμώνα θα πραγματοποιήσουμε εκδήλωση-

συζήτηση με θέμα τα 70 χρόνια από το ολοκαύτωμα του χωριού 

μας από τους Γερμανούς το 1944 (7-7-1944) και την περίοδο 

1940-1944.  Σκοπός μας είναι καταγραφούν τα γεγονότα αυτής 

της περιόδου, να πραγματοποιηθεί εκδήλωση-μνημόσυνο για 

τους οχτώ αμάχους πεσόντες εκείνης της περιόδου και να 

τοποθετηθεί μαρμάρινη επιγραφή με τα ονόματά τους στο 

μνημείο των πεσόντων.  Για όλα τα παραπάνω ζητάμε, την 

έγκριση – άδεια για την τοποθέτηση της μαρμάρινης επιγραφής 

και τη συνεργασία σας στις εκδηλώσεις. 
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3. Αποφασίσαμε  να  προχωρήσουμε στην μεταφορά νερού από 

το Διάκο ή τη δεξαμενή της Αγίας Βαρβάρας στον Άγιο 

Χριστόφορο και την τοποθέτηση βρύσης δίπλα στο Ναό, όπως 

επίσης και στην περίφραξη του  χώρου με το κιόσκι και τις 

κούνιες με πέτρα πρέπει  και (ΔΕΥΑΓ) και τη συνεργασία σας 

για την υλοποίηση. 

4. Τέλος θέλουμε να μας απαντήσετε για τη διαδικασία που 

προβλέπετε και ποιος είναι ο υπεύθυνος φορέας για την 

τοποθέτηση επιγραφών (ταμπέλες) οδών και αριθμών για το 

χωριό μας, καθώς επίσης και επιγραφών για μνημεία-ναούς-

αρχαιολογικούς χώρους κλπ. 

 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                   Ο Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος 

 

 

Αργύριος Καραλιόλιος                          Νικόλαος Δεινόπαπας 
 


