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ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος συμμετοχής  στην Δημοτική Επιστροπή 
Διαβούλευσης του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου 

 

Κύριοι, 
Με την παρούσα μας αιτούμεθα την συμμετοχή μας στην υπό σύσταση 
Δημοτική Επιστροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, 
σύμφωνα με το Ν.3852/2010 άρθρο 76. 
Ο Σύλλογος μας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ 
– ΔΕΝΔΡΩΝ ,ιδρυθείς το 1977 είναι ένα ζωντανό κύτταρο και για τις 
δραστηριότητες του μέχρι σήμερα θα μπορέσομε να σας ενημερώσομε 
αναλυτικά εφ’ όσον απαιτηθεί. Επιγραμματικά μόνο σας καταθέτομε 
για το Σύλλογο μας και το έργο του τα εξής: 

1-Ο Σύλλογος μας διανύει αισίως το 37ο  έτος συνεχούς , συνεπούς 
και γόνιμης παρουσίας. Ο πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου μας ήταν ο 
παγκόσμια γνωστός και συγχωριανός μας ζωγράφος- χαράκτης 
Γιώργης Βαρλάμος χωρίς να ξεχνάμε  όλους τους μετέπειτα άξιους 
προέδρους του.  

2-Εκδίδομε εδώ και 17 χρόνια  σε 1200 φύλλα , ανά δίμηνο και τa 
τελευταία  χρόνια λόγω οικονομικών δυσκολιών ανά τρίμηνο, την 
εφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ – ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ 
οι παραλήπτες της οποίας βρίσκονται σε όλη τη γη και η οποία δεν έχει  
μέχρι σήμερα  κανένα διαφημιστικό περιεχόμενο.  Επισυνάπτομε το 
τελευταίο φύλλο.  



3-Λειτουργούμε από  την αρχή του 2009  την ιστοσελίδα  
www.andronianoi.gr   η συνεπής ενημέρωση της οποίας  έχει 
επιτευχθεί τα τελευταία 2 χρόνια με αποτέλεσμα ο στόχος μας να 
γίνει η ιστοσελίδα μας αυτή ένα σημείο παγκόσμιου ανταμώματος 
συγχωριανών και φίλων κάθε ηλικίας να έχει προχωρήσει σημαντικά  

4- Κάθε χρόνο εκδίδομε ημερολόγιο χωρίς επίσης διαφημιστικό 
περιεχόμενο , με θέμα πάντα επιλεγμένο και με βάσεις στην τοπική 
Ιστορία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον. Το ημερολόγιο μας για το 
2015 που βρίσκεται στο τελικό του στάδιο αναφέρεται στη Συκιά και 
στο Σύκο Κύμης  με στοιχεία παραγωγικά, οικονομικά αλλά και 
ιστορικά πολιτιστικά.  

4- Με κέντρο το Ιστορικό Δημοτικό μας Σχολείο στους 
Ανδρονιάνους αλλά και αυτό των Δένδρων, οργανώνομε σειρά 
πολιτιστικών κυρίως  εκδηλώσεων τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά 
όχι μόνο τότε. Στο παρελθόν στο σχολείο αυτό λειτούργησαν  με 
πρωτοβουλία και έξοδα μας α/ τμήμα παιδικής καλλιτεχνικής 
δημιουργίας για τους  μικρούς μας φίλους-ες. β/ τμήμα εκμάθησης 
βασικών στοιχείων επί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που ο Σύλλογος 
μας έχει εξοπλίσει  υλικά. 

5- Σε αναπλάσεις, κατασκευές ,επισκευές έργων (παιδικές 
χαρές,  εκκλησίες , πλατείες , βρύσες κλπ) ο Σύλλογος μας έχει κατά 
κόρον ενεργοποιηθεί και το αποτύπωμα του είναι και εδώ έντονο και 
διακριτό.    

 
Με βάση σχετική ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αιτούμεθα  την 

έγκριση της συμμετοχής μας στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και  ως εκπροσώπους ορίζομε τους 

Σταμ. Δ. Σπύρου , πρόεδρος Δ.Σ.  Τηλ.6932661355 
Αντ. Ευα. Βλαχαντώνη, Γραμματέας Δ.Σ.  Τηλ. 6979112518 
Παναγ. Αγγελόπουλο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ.  Τηλ.6972052156  
Τέλος σημειώνομε πως ο Σύλλογος μας ήταν ενεργό μέλος στην 

προηγούμενη επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Προοδευτικού Συλλόγου Ανδρονιάνων- Δένδρων Κύμης 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Σταμάτης Δ. Σπύρου 

http://www.andronianoi.gr/

