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Κύριε Δήμαρχε 
Επειδή εδώ και πάνω από οχτώ μήνες σας έχουμε στείλει δύο φορές την 

παρακάτω επιστολή και δεν πήραμε καμία απάντηση, σας την ξαναστέλνουμε και 
τρίτη φορά, ενώ παράλληλα αναγκαζόμαστε να τη δημοσιεύσουμε για ενημέρωση 
όλων των πολιτών. Επειδή πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά σας, 
σας παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο για αποφυγή τυχόν 
παρεξηγήσεων… 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο  Γραμματέας                   Ο Πρόεδρος                                   
 
 
 

               Αργύριος Καραλιόλιος                    Νικόλαος Δεινόπαπας  
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ΘΕΜΑ: «Αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών για δωρεάν 

παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του παιδικού 
σταθμού, για την απομάκρυνση της αναλογικής κεραίας και του κτίσματος 
αυτής από τον Άγιο Χριστόφορο και για την αντικατάσταση των φωτιστικών 
σωμάτων (κολώνες) της πλατείας». 
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κ. Δήμαρχε 

Σας παρακαλούμε: 

1. Να  μας παραχωρήσετε δωρεάν τη χρήση του κτιρίου και του προαύλιου 

χώρου (παιδική χαρά) του παιδικού σταθμού για τα επόμενα 10 χρόνια, 

προκειμένου εκεί να στεγάσουμε το λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου. 

2. Να απομακρύνετε από τον Άγιο Χριστόφορο την αναλογική κεραία και 

το κτίσμα αυτής (εφ’ όσον πλέον δεν χρειάζεται), γιατί προσβάλλει αισθητικά 

το χώρο και υπάρχουν και φόβοι ότι επιβαρύνει περιβαλλοντικά το 

περιβάλλοντα χώρο. 

3. Τα φωτιστικά σώματα (μεταλλικές κολώνες) της πλατείας έχουν υποστεί 

ανεπανόρθωτες βλάβες (σκούριασαν και έσπασαν σε πολλά σημεία) που πλέον 

είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια των κατοίκων, γι’ αυτό και σας 

παρακαλούμε να τα αντικαταστήσετε. 

4. Επίσης από 20 Οκτωβρίου 2013 σας στείλαμε και το παρακάτω αίτημα, 

χωρίς να πάρουμε καμία απάντηση:  

«Αποφασίσαμε  να  προχωρήσουμε στη μεταφορά νερού από τη βρύση 

Διάκος (χωρίς να καταργήσουμε την υπάρχουσα βρύση) 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 και θέλουμε την 

έγκριση, τη συνεργασία σας και τη βοήθειά σας για την πραγματοποίηση. 

5. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η υδρορροή και η στέγη του κτιρίου του 

Δημοτικού Σχολείου χρειάζονται επισκευή. 

 

 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο  Γραμματέας                   Ο Πρόεδρος                                   

 
 
 

               Αργύριος Καραλιόλιος                    Νικόλαος Δεινόπαπας                               
 

 

 

 



 

   


