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Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Εκάλη
November 2014

Η φωνή των δηµοτών δυναµώνει
Η φωνή των δηµοτών
δυναµώνει
Συνοικιακά Συµβούλια σε
όλες τις γειτονιές του Δήµου.
Μειώνεται η απόσταση του
δηµότη µε τον δήµο και
δίνεται η δυνατότητα
γνωµοδοτικής δράσης τους.
(Σελ. 5)

Έργο πνοής για το
κέντρο της Κηφισιάς
Επισκευάστηκαν οι καθιζήσεις
των κυβόλιθων στην
Κασσαβέτη, δροµολογείται η
αντικατάσταση τους µε
έγχρωµη διακοσµητική
άσφαλτο
(Σελ. 9)

Ευχές, βραβεύσεις
και µουσική

Δήµος Κηφισιάς

Προχωρά σε αίτηση
Ακύρωσης και
Αναστολής κατά της
ΜΠΕ για τα πλευρικά
διόδια

Στην κοπή της
Βασιλόπιτας του Δήµου
Κηφισιάς
(Σελ. 2,3)

(Σελ.4)
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Πλήθος κόσµου στην Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα του Δήµου
Κηφισιάς
Με µελωδίες από το σαξόφωνο του Γιώργου Κατσαρού, παρουσίαση της βραδιάς από την δηµοσιογράφο Κάτια Μακρή,
βραβεύσεις, ευχές αλλά και την παρουσία πλήθους κόσµου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του ο Δήµος Κηφισιάς την
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, σε ένα από τα πιο λαµπρά και συνάµα ιστορικά κτήρια της Κηφισιάς, στο Κοινωφελές Ίδρυµα
«Ιωάννη Σ. Λάτση», στην πλατεία Κεφαλαρίου

Βραβεύσεις φορέων και συµπολιτών µας

-Η Επιχείρηση Βάρσος, για την πολυετή παρουσία στην πόλη µας και την
προσήλωση στην παράδοση.
- Ο ηθοποιός Δηµήτρης Καλλιβωκάς, για την πολύτιµη συνεισφορά του
στον Πολιτισµό.
- Η Επιτροπή Ζωοφιλίας του Δήµου Κηφισιάς, για την κοινωνική
προσφορά στον Δήµο µας.
-Ο Ροταριανός ό µιλος Κηφισιά – Πολιτεία, για την πολύτιµη συνεισφορά
του στους Δηµότες.
-Ο σύλλογος Γυναικών Εκάλης, για την διαρκή φιλανθρωπική της δράση.

Σελίδα '2 από 14
'

03 NEWSLETTER

ΤΕΥΧΟΣ 4,5-ΙΟΥΝΙΟΣ
9 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
2018
ΤΕΥΧΟΣ

Έργα και δράσεις για το 2018
Ο Δήµαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος στην οµιλία του τόνισε µεταξύ άλλων τόνισε:
«Σκυταλοδρόµοι µιας βαθιάς παράδοσης & ιστορίας, τρέχουµε όχι για να αλλάξουµε, αλλά για να διαφυλάξουµε και να
προστατεύσουµε. Προγραµµατίζουµε, µελετούµε και δηµοπρατούµε δεκάδες τεχνικά και όχι µόνο έργα. Μειώνουµε συνεχώς
τα ανταποδοτικά δηµοτικά τέλη, που για το 2018 είναι χαµηλότερα κατά 10% στη µεγαλύτερη µείωση που έγινε ποτέ.
Μειώσεις αποφασίστηκαν και προς όλες τις ευπαθείς ο µάδες συµπολιτών µας φτάνοντας και σε απαλλαγές. Προωθούµε,
παράλληλα, µελέτη εκσυγχρονισµού και ανανέωσης πεπαλαιωµένων οχηµάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Ρεκόρ
δηµοπρατήσεων τεχνικών έργων, µε 18 εντός του περασµένου έτους, που ανεβάζουν τον συνολικό αριθµό των
δηµοπρατηµένων έργων κατά την τρέχουσα δηµοτική περίοδο στα 41. Προγραµµατίζουµε για το πρώτο µόνο τρίµηνο του 2018,
οκτώ διαγωνισµούς. Ενδεικτικά µόνο και εµβληµατικά, αναφέροµαι στο µεγάλο έργο της αντικατάστασης του οδοστρώµατος
του παραδοσιακού κέντρου της Κηφισιάς, όπου το ελαττωµατικό δυστυχώς έργο των κυβόλιθων, θα δώσει τη θέση του στην
ανθεκτική και καλαίσθητη έγχρωµη διακοσµητική άσφαλτο. Έργο πνοής που θα δώσει τέλος στις διαρκείς καθιζήσεις». Ο
Δήµαρχος Κηφισιάς αναφέρθηκε επίσης στα βραβευµένα έργα και δράσεις που υλοποιήθηκαν την προηγούµενη χρονιά, όπως
στην Πρότυπη Παιδική Χαρά ΑµεΑ στη Νέα Κηφισιά, στον 11ο νέο Δηµοτικό Σταθµό στην Βίλλα Μίχλ, στο πρόγραµµα για
την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας, στο
σύγχρονο Portal του Δήµου µας που στην εφαρµογή
αντιµετώπιση της καθηµερινότητας έχει εξυπηρετήσει πάνω
από 3000 άτοµα, στο νοσταλγικό περίπατο γνώσης και
ιστορίας της Μικρασιατικής Ερυθραίας που υλοποιήθηκαν
παρά την τερατώδη γραφειοκρατία που στραγγαλίζει τις
προσπάθειες του Δήµου µας αλλά και της αυτοδιοίκησης. Ο
κ. Θωµάκος µίλησε και για την µεταρρύθµιση της τοπικής
δηµοκρατίας που συντελείται στον Δήµο µας. Εφαρµογή του
Συµµετοχικού Προϋπολογισµού για 3η χρονιά µε υψηλά
ποσοστά υλοποίησης των έργων που πρότειναν οι πολίτες,
100 Συνοικιακές Συνελεύσεις, εκλογή Συνοικιακών
Συµβουλίων µετά από 35 χρόνια.
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Άµεση αντίδραση του Δήµου Κηφισιάς για το θέµα
των πλευρικών διοδίων

Άµεση ήταν η αντίδραση του Δήµαρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου στην έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το θέµα των πλευρικών διοδίων. Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 ο κ.
Θωµάκος επικοινώνησε µε τον αρµόδιο Υπουργό για τη λειτουργία των διοδίων κ. Χρ. Σπίρτζη ενώ ο Δήµος

Κηφισιάς προχωρά σε αίτηση Ακύρωσης και αίτηση Αναστολής κατά της ΜΠΕ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου:
"Σήµερα Κυριακή 21 Ιανουαρίου, το µεσηµέρι µίλησαν τηλεφωνικώς µε τον αρµόδιο Υπουργό για την
λειτουργία των διοδίων, Υπουργό κ. Χρ. Σπίρτζη.
Μου είπε τα εξής και οφείλω να ενηµερώσω τους εκατοντάδες πολίτες που µε ρωτούν:
1. Προκειµένου να απελευθερωθούν
οι ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις για
τα έργα των αυτοκινητοδρόµων,
έπρεπε να εγκριθούν πλέον όλες οι
µελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Συγκεκριµένα
για να πληρωθεί το έργο της Ιόνιας
Οδού έπρεπε το κράτος να
παρουσιάσει εγκεκριµένη ΜΠΕ
ακόµα και για την Αττική.
2. Ισχύουν πάντα οι δεσµεύσεις του
Υπουργείου για:
• Κατάργηση συµβατικών
µετωπικών σταθµών διοδίων
• Μη εφαρµογή πλευρικών
διοδίων
• Εφαρµογή αναλογικών
ηλεκτρονικών διοδίων. Για τα
τελευταία έχει εκπονηθεί η µελέτη και πρόκειται να δηµοπρατηθεί το σύστηµα εφαρµογής τους.
3. Οι κάτοικοι του Δήµου Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης και Διονύσου τουλάχιστον, δεν θα πληρώνουν τα
µελλοντικά διόδια διέλευσης από τον Δήµο τους.
Εξυπακούεται ότι ο Δήµος Κηφισιάς άµεσα θα αναθέσει την προσβολή της εγκεκριµένης ΜΠΕ µε αίτηση
Ακύρωσης και αίτηση Αναστολής.
Έχουµε οργανώσει τις πιο δυναµικές και αποτελεσµατικές κινητοποιήσεις για το θέµα. Φτάσαµε να
πραγµατοποιήσουµε συγκέντρωση διαµαρτυρίας κατοίκων στο προαύλιο του ΥΠΕΝ µε θετικό αποτέλεσµα.
Δεν χαλαρώνουµε ποτέ!"
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Μετά τις εκλογές της Κυριακής:
Συνοικιακά Συµβούλια σε όλες τις γειτονιές του Δήµου Κηφισιάς
Συνοικιακά συµβούλια απέκτησαν µε την εκλογική διαδικασία της Κ υριακής 28 Ιανουαρίου 2018 και οι υπόλοιπες 8

συνοικίες του Δήµου Κηφισιάς.
Νέα Κηφισιά (από Ελαιών έως ΟΥΛΕΝ και από Ελαιών έως Δρυµώνος), Εργατικές Πολυκατοικίες, Νέα Ερυθραία
(Συνοικισµός, Εθνικιστών και Αναπήρων Πολέµου, Μορτερό, Καστρί) και Εκάλη εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους
για τα Συνοικιακά Συµβούλια, τα οποία µε τη γνωµοδοτική τους δράση µπορούν να βοηθήσουν το Δηµοτικό έργο. Οι
προτάσεις τους προωθούνται στα Συµβούλια των Δηµοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης και
στην Διοίκηση του Δήµου.
Όλα τα µέλη των νέων συµβουλίων εκλέχθηκαν ανεξάρτητα και από ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οι συγκεντρωτικές,

παλαιοκοµµατικές και παραγοντίστικες νοοτροπίες του χθες, δίνουν σταδιακά την θέση τους στις συµµετοχικές
διαδικασίες του σήµερα.
Καταγράφτηκαν τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και θα διορθωθούν στην επόµενη εκλογική διαδικασία. Με
εισήγηση της Διοίκησης του Δήµου προχωρά η τροποποίηση του Κανονισµού των Συνοικιακών Συµβουλίων
προκειµένου να ψηφίζουν και οι κάτοικοι µε µια πιο απλή διαδικασία.
Εκλογές για τα Συνοικιακά Συµβούλια είχαν διεξαχθεί σε 6 συνοικίες τον Οκτώβριο του 2017, και µε τις εκλογές του
Ιανουαρίου 2018 όλες οι συνοικίες έχουν εκπροσώπους Συνοικιακών Συµβουλίων.

Η Δηµοτική Αρχή φέρνει στο προσκήνιο τον πολίτη .
Το 2015 µε τις Συνοικιακές Συνελεύσεις.
Το 2016 µε τον Συµµετοχικό Προϋπολογισµό.
Το 2018 µε τα Συνοικιακά Συµβούλια
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Πρωτοχρονιάτικες πίτες στο Δήµο Κηφισιάς
Διεύθυνση Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισµού

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψαν οι υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του
Δήµου Κηφισιάς, στο Αµαξοστάσιο του Δήµου, την
Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018. Ο Δήµαρχος Κηφισιάς
Γιώργος Θωµάκος ευχήθηκε στους εργαζόµενους και τους
ζήτησε να συνεχίσουν την προσπάθεια που καταβάλουν
καθηµερινά για την καθαριότητα του Δήµου.

ΚΑΠΗ του Δήµου

Σηµαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες έχει λάβει ο Δήµος Κηφισιάς
για την στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Μια από τις πιο σηµαντικές
είναι η υλοποίηση του Προγράµµατος για την υποστήριξη της
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας.. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήµαρχος
Κηφισιάς Γιώργος Θωµάκος, ο οποίος τόνισε:«Η σύγχρονη ανάπτυξη
χωρίς τόνωση της νεανικής επιχειρηµατικότητας δεν µπορεί να
υπάρξει. Οι Δήµοι µπορούν να µπολιάσουν το κλίµα µε καινοτοµία και
αισιοδοξία. Μπορούν να παρακινήσουν τις νέες και τους νέους να
δοκιµάσουν την καινοτόµο ιδέα του. Αυτό κάναµε και στον Δήµο
Κηφισιάς».

Δηµοτική Ενότητα Κηφισιάς
Πνευµατικό Κέντρο Νέας Ερυθραίας
(ΚΕΜΜΕ)
Μεγάλη ήταν η προσέλευση του κόσµου της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πνευµατικού Κέντρου της
Νέας Ερυθραίας (ΚΕΜΜΕ), που πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 11 Ιανουαρίου 2018.

Τη βασιλόπιτα για το 2018 έκοψε το Συµβούλιο Δηµοτικής Ενότητας
Κηφισιάς στην πρώτη συνεδρίαση του, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου
2018, παρουσία του Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου.

Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας

Δηµοτική Επιτροπή Ισότητας
Τα µέλη της Επιτροπής ΔΕΠΙΣ (Δηµοτική Επιτροπή
Ισότητας)
του Δήµου Κηφισιάς έκοψαν την
Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα τους, τη Δευτέρα 22.1.2018
στη Βίλλα Δροσίνη µαζί µε τους συµµετέχοντες/ουσες στο
ψυχο-εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της WIN HELLAS.
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Πρωτοχρονιάτικες πίτες στο Δήµο Κηφισιάς
Α Βαθµια Επιτροπή Παιδείας

Χορευτικό Δήµου Κηφισιάς

Με την παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας
αλλά και µε παρουσίαση του έργου που επιτελείται
από την Δηµοτική Αρχή στα νηπιαγωγεία και τα
δηµοτικά σχολεία πραγµατοποιήθηκε η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Α Βαθµια Επιτροπή
Παιδείας του Δήµου Κηφισιάς.

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή των πολιτών στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του χορευτικού
συγκροτήµατος του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήµου
Κηφισιάς, η οποία πραγµατοποιήθηκε παρουσία του
Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου.

Μένανδρος Α.Ε.
Ανθοκοµική Έκθεση Κηφισιάς
Αγιασµός και κοπή της πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιτας του Δ.Σ. και του προσωπικού της
Ανθοκοµικής Έκθεσης, πραγµατοποιήθηκε την
Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018 παρουσία του
Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου.

Τη Πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψε το Δ.Σ. του
Μενάνδρου στην πρώτη συνεδρίαση του για το 2018

Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού
«Δ. Βικέλας»

Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού
«Δ. Βικέλας»
Σε οικογενειακό κλίµα η κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας στον Οργανισµό Πολιτισµού και Αθλητισµού
του Δήµου Κηφισιάς, που προσφέρει στους δηµότες
πλούσιες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις
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110 χρόνια συµπληρώνονται φέτος από το θάνατο του πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και
έτσι το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού & Αθλητισµού του Δήµου µας, το οποίο φέρει και το όνοµα του λόγιου, ποιητή
και πεζογράφου µε την ευρύτατη πολυσχιδή και κοινωνική δράση στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα, κηρύσσει το νέο έτος
ως Έτος Δηµητρίου Βικέλα».
Το Δ.Σ. του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού & Αθλητισµού «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» µε απόφαση της τελευταίας
συνεδρίασής του αποφάσισε τρέχον έτος 2018 να ονοµασθεί Έτος Δηµητρίου Βικέλα, αποτελώντας καµπάνια του Νοµικού
Προσώπου ώστε αφενός να γίνει γνωστή η πολύτιµη δράση του σπουδαίου Έλληνα µέσω των αθλητικών εκδηλώσεων του
Νοµικού Προσώπου, αφετέρου δε µε αυτόν τον τρόπο, να προβληθούν οι σκοποί του καθώς και οι δράσεις του, δηλαδή τα
αθλητικά και πολιτιστικά προγράµµατα που υλοποιούνται στον διευρυµένο Δήµο Κηφισιάς- Νέας Ερυθραίας και Εκάλης και
απευθύνονται προς όλους τους δηµότες, ενήλικες και παιδιά.

«Θωρακίζει» την Πολιτική Προστασία ο Δήµος Κηφισιάς
Στο στόλο της Πολιτικής Προστασίας του
Δήµου Κηφισιάς προστέθηκαν δύο
κα ι ν ο ύ ρ γ ι ο ι δ ι α σ κο ρ π ι σ τ έ ς ά λ α τ ο ς
(αλατιέρες), µηχανήµατα που θα
βοηθήσουν το προσωπικό να καλύψει τις
αυξηµένες ανάγκες στον Δήµο µας σε
περιόδους µε παγετό.

Τα συγκεκριµένα µηχανήµατα λειτουργούν
µε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το
δυναµό των αυτοκινήτων µε µηδενικό
θόρυβο, διαθέτουν ηλεκτρικό έλεγχο
λειτουργίας µέσα από την καµπίνα του
οδηγού ενώ παρέχουν την δυνατότητα
ρύθµισης διασκόρπισης του άλατος
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Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές τµηµάτων της οδού Κασσαβέτη
µέσα σε 17 ηµέρες
Ολοκληρώθηκε το έργο επισκευής τµηµάτων της οδού
Κασσαβέτη και συγκεκριµένα από Λ.Κηφισιάς έως την οδό
Λεβίδου. Η Δηµοτική Αρχή µε την συγκεκριµένη εργολαβία
διόρθωσε σοβαρά προβλήµατα του οδοστρώµατος, όπως
καθιζήσεις, ανακουφίζοντας τους πολίτες και τους οδηγούς
που διαµαρτύρονταν για την κακή κατάσταση του δρόµου.
Θα ακολουθήσει ένα µεγάλο έργο πνοής για το
παραδοσιακό κέντρο της Κηφισιάς, προϋπολογισµού
677.000 ευρώ, καθώς οι κυβολιθοι των καθιζήσεων µε την
ελλιπή υπόβαση θα αντικατασταθούν µε την ανθεκτική
έγχρωµη διακοσµητική άσφαλτο. Οι σχετικές προσφορές
των εργολάβων θα ανοίξουν στις 21 Φεβρουαρίου 2018.
Το έργο ανακατασκευής τµηµάτων της οδού Κασσαβέτη
υλοποιήθηκε µέσα σε 17 ηµέρες.

Εργασίες αντιολίσθησης
στα σκαλοπάτια των σχολείων
Εργασίες αντιολίσθησης στα εσωτερικά και εξωτερικά
σκαλοπάτια των σχολείων πραγµατοποιήθηκαν το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Σε κάθε σκαλοπάτι έγινε αντιολίσθηση µε αµµοβολή, µε
ειδικό εργαλείο, φάρδους 4.5 εκατοστών. Η αντιολισθητική
λωρίδα έγινε στο άκρο του κάθε σκαλοπατιού, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η απαραίτητη πρόσφυση στο πάτηµα του
χρήστη, µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσης.
Η αµµοβολή αντιολίσθησης επιτρέπει τον εύκολο
καθαρισµό της σκάλας ενώ έχει µεγάλη διάρκεια ζωής.
Επιπρόσθετα, στα µαρµάρινα σκαλοπάτια των εξωτερικών
χώρων των σχολείων όπως οι είσοδοι και τα προαύλια, οι
επιφάνειες της αµµοβολής περάστηκαν αδιάβροχο µονωτικό
υλικό για την προστασία του µαρµάρου από τις καιρικές
συνθήκες, για µεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
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Σχολή γονέων του Δήµου Κηφισιάς
Ξεκίνησαν οι οµιλίες στην Σχολή Γονέων του Δήµου Κηφισιάς της Β΄ περιόδου Ιανουάριος – Μάιος 2018.
Οι συναντήσεις των γονέων πραγµατοποιούνται στο ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας (Κ. Βάρναλη 58, Νέα Ερυθραία) και στην
Κηφισιά στο 1ο Δηµοτικό Σχολείο Κηφισιάς, Χρ. Λαδά 18. Υπεύθυνη για την Σχολή Γονέων του Δήµου Κηφισιάς είναι η
Πρόεδρος της ΔΕΠ κα Κατερίνα Καραλή.
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Πρόγραµµα Ελεύθερου Πανεπιστηµίου 2017-2018, Β΄ Τρίµηνο

Το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο
του Δήµου Κηφισιάς,
ξεκίνησε Πρόγραµµα των
µαθηµάτων και των
διαλέξεών του, για το
δεύτερο τρίµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους
2017-2018, την Πέµπτη 11
Ιανουαρίου 2018. Τα
µαθήµατα του τριµήνου θα
συνεχιστούν µέχρι
την Παρασκευή 30 Μαρτίου
2018.

Για την τρέχουσα περίοδο έχουν προγραµµατιστεί κύκλοι µαθηµάτων και διαλέξεις πάνω σε θέµατα, Ιστορίας,
Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Αρχιτεκτονικής, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κλιµατικής
Αλλαγής, Λογοτεχνίας, καθώς και «Λέσχη Ανάγνωσης». Οι Καθηγητές του Ελευθέρου Πανεπιστηµίου
προσφέρουν πολύτιµη γνώση σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµών και σύγχρονων κοινωνικών θεµάτων,
συµβάλλοντας σηµαντικά στην προσπάθεια των ατόµων που το παρακολουθούν για συνεχή επιµόρφωση και
προσωπική εξέλιξη.
Προσκαλούµε στον φιλόξενο χώρο της Έπαυλης «Δροσίνη», (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΩΝ & Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) τον κάθε πολίτη που επιθυµεί να παρακολουθήσει υψηλού επιπέδου µαθήµατα
και διαλέξεις από διακεκριµένους Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές, καθώς και ειδικούς καταξιωµένους
επιστήµονες.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν.
Μαρία -Χριστίνα Τσιάµα
Δηµοτική Σύµβουλος,
Εντεταλµένη για την εποπτεία
του Ελεύθερου Πανεπιστηµίου του Δήµου Κηφισιάς «Νίκος Αντωνόπουλος»
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Εκδήλωση βράβευσης φοιτητών από το Δήµο Κηφισιάς

Το 2018 για τον Δήµο
Κηφισιάς ξεκίνησε µε την
Τελετή Βράβευσης που
διοργάνωσε το Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισµού & Αθλητισµού
«Δηµήτριος Βικέλας» προς
τιµήν των 253 εισαχθέντων
στην Τριτοβάθµ ια
Εκπαίδευση, από τα Λύκεια
της Πόλης, µε το σύστηµα
των Πανελληνίων
Εξετάσεων το έτος 2017.

Οι βραβεύσεις πραγµατοποιήθηκαν
στις 3/1/2018, στο ‘Domotel Kastri
Contemporary Hotel’, το οποίο
φ ι λ ο ξ έ ν η σ ε τ η ν ε κ δ ή λ ω σ η,
γεµίζοντας από φοιτητές και
φοιτήτριες , αποφοίτους των
τεσσάρων Λυκείων της Πόλης µας.

Χαιρετισµό κατά έναρξη
της εκδήλωσης απηύθυναν
ο Δήµαρχος Κηφισιάς κ.
Γιώργος Θωµάκος και ο
Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισµού & Αθλητισµού
«Δηµήτριος Βικέλας» κ.
Αχιλλέας Κουρέπης.
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Ηµέρα µνήµης των Ηρώων των Ιµίων
Επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη των πεσόντων στα Ίµια Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα
Γιαλοψού τελέστηκε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας, παρουσία του
Δηµάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωµάκου.

Μνηµόσυνο για τον αδικοχαµένο ειδικό φρουρό
Χαράλαµπο Αµανατίδη

Μνηµόσυνο για τον αδικοχαµένο ειδικό φρουρό Χαράλαµπο Αµανατίδη ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, 13
χρόνια πριν, πέφτοντας εν ώρα καθήκοντος, τελέσθηκε την Κυριακή 31 Δεκεµβρίου 2017 το πρωί στο σηµείο της
δολοφονίας του.
Ο Ειδικός Φρουρός Χαράλαµπος Αµανατίδης, βρέθηκε το 2004, θανάσιµα τραυµατισµένος, στο φυλάκιο της σκοπιάς,
της οικίας του Στρατιωτικού Ακολούθου της Βρετανικής Πρεσβείας στην Κηφισιά.

Νέα όργανα στην Παιδική Χαρά των Εργατικών Πολυκατοικιών
Η παιδική χαρά των Εργατικών Πολυκατοικιών
της Δηµοτικής Ενότητας Κηφισιάς, εξοπλίστηκε
µε νέα όργανα και παιχνίδια καθώς και µε ειδικό
τάπητα ασφαλείας προκειµένου τα παιδιά να
απολαµβάνουν το παιχνίδι µε µεγαλύτερη
ασφάλεια.
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