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Αγαπθτοί ςυγχωριανοί, 

 

Το Δ.Σ. τθσ Αδελφότθτασ εφχεται να είςτε όλοι καλά και, ςε όςουσ ζχετε κατζβει ςτο χωριό 

για τισ ελιζσ, καλι δφναμθ και καλι ςοδειά. 

 

Θζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε για τθν εξζλιξθ των δφο κεμάτων που απαςχόλθςαν τθν 

Αδελφότθτα τουσ τρεισ προθγοφμενουσ μινεσ, δθλαδι τθν πϊλθςθ του ιδιόκτθτου 

γραφείου τθσ Αδελφότθτασ και τθν ανάκεςθ τθσ ανζγερςθσ τθσ αίκουςασ ςε εργολάβο. Στο 

Δ.Σ. που ζγινε ςτισ 5 Νοεμβρίου για τα δφο αυτά κζματα, αποφαςίςαμε, για το μεν πρϊτο, 

αφοφ λάβαμε υπόψθ μασ τθ ςυηιτθςθ που είχαμε μαηί ςασ ςτθν άτυπθ ςυνζλευςθ ςτο 

Περιςτζρι, τθ διερεφνθςθ των τιμϊν τθσ αγοράσ ςτθν περιοχι και τθν υπαναχϊρθςθ του 

μόνου υποψιφιου αγοραςτι από τθν πρϊτθ προςφορά του, να παγϊςουμε το κζμα για 

τθν ϊρα. 

 

Όςον αφορά ςτο δεφτερο κζμα, τθν ανάκεςθ δθλαδι του ζργου ςε εργολάβο, το Δ.Σ. τθσ 

Αδελφότθτασ άνοιξε και μελζτθςε τισ τζςςερεισ προςφορζσ που ζλαβε από τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εργολάβουσ. Ευχαριςτεί πολφ τουσ κ. Χριςτο Κατι, κ. Γιϊργο Φατοφρο 

και κ. Μαρίνο Χριςτόπουλο, που εκδιλωςαν ενδιαφζρον για τθν ανάλθψθ του ζργου. 

Μειοδότθσ υπιρξε ο κ. Χαράλαμποσ Παπαγεωργίου, ςτον οποίο και ανετζκθ θ εκτζλεςθ 

του ζργου, που κα ξεκινιςει εντόσ των θμερϊν. 

 

Η αίκουςα αυτι κα ανικει ςε όλουσ τουσ Παλουμπαίουσ και ςε όλεσ τισ θλικιακζσ ομάδεσ 

για ςαράντα χρόνια. Σχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να καλφπτει τισ ανάγκεσ όλων των θλικιϊν – 

γωνιά των παιδιϊν με βιβλιοκικθ και παιχνίδια, τηάκι για το χειμϊνα πικανόν ενεργειακό, 

θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ εγκαταςτάςεισ για πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, προβολζσ και 

μουςικι, βιλιοκικθ για τουσ φιλομακείσ, τουαλζτεσ ανδρικζσ, γυναικείεσ και ΑΜΕΑ και 

υποτυπϊδθ κουηίνα. Ελπίηουμε και φιλοδοξοφμε να γίνει ζνασ αξιοπρεπισ και φιλόξενοσ 

χϊροσ, ο οποίοσ κα καλφψει όλεσ τισ ανάγκεσ του χωριοφ, για χαρζσ και λφπεσ, και κα 

αγαπθκεί και κα αποτελζςει ςτζκι όλων των Παλουμπαίων και των φίλων μασ. Αλλαγζσ κα 

γίνουν και ςτον αφλειο χϊρο για να γίνει πιο καλαίςκθτοσ και λειτουργικόσ για 

ακλοπαιδειζσ – μπάςκετ και ποδόςφαιρο 5x5. 

 

Χαιρόμαςτε που ο φίλοσ Γιάννθσ Ηλιόπουλοσ μασ επεςιμανε τθν ακζλθτθ παράλειψι μασ 

να αναφζρουμε το όνομα του εγγονοφ του Γιάννθ, γιου των αγαπθτϊν Πάνου Ηλιόπουλου 

και Ακθνάσ Σαλάπα, ο οποίοσ πζραςε ςτθ ςχολι Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ 

Υπολογιςτϊν. Συγχαρθτιρια και καλζσ ςπουδζσ. 

 

Σασ πλθροφοροφμε ότι θ κοπι τθσ Πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ μασ κα γίνει τθν Κυριακι, 4 

Φεβρουαρίου, 11π.μ. – 2μ.μ. ςτο ΚΥΒΕ Περιςτερίου. 

 

Ευχόμαςτε καλό χειμϊνα ςε όλουσ, Υγεία, Καλζσ Γιορτζσ και καλι αντάμωςθ. 

mailto:aalverti@hotmail.com
http://www.paloumpa.gr/


 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


