
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                    Κίηξνο 15-3-2018 

ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ                   Αξηζκ.πξωη.  2797 

ΓΗΜΟ ΠΤΓΝΑ-ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΤΓΝΑ  
         ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Ο Δήκνο καο γηα λα ηηκήζεη ηελ εξωηθή εθείλε γεληά ηνπ 1821,  πνπ έδωζε ηα πάληα, εμαζθαιίδνληαο έηζη ζε καο δύν ππέξηαηα 

αγαζά, ηελ αλεμαξηεζία καο ωο Έζλνο θαη ηε ιεπηεξηά καο ωο Λαό, ζαρ καλεί να ηιμήζεηε με ηην παποςζία ζαρ, ηιρ παπακάηω 

εοπηαζηικέρ εκδηλώζειρ ζηη Γημοη. ενόηηηα Πύδναρ:  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΣΗ 25
ης

  ΜΑΡΣΙΟΤ  2018 
1. Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο από ηηο 08:00΄ην πξωί ηεο 24

ηρ
 Μαξηίνπ κέρξη θαη ηε δύζε ηνπ ειίνπ ηεο 25

ηρ
 Μαπηίος 2018. 

2. Φωηαγώγεζε ηωλ Δεκνζίωλ, ηωλ Δεκνηηθώλ, ινηπώλ θαηαζηεκάηωλ & νηθηώλ, ηηο βξαδηλέο ώξεο ηεο 24
ηρ

 και  

       25
ηρ

 Μαπηίος 2018. 

                                               Κσριακή  25 ΜΑΡΣΙΟΤ  2018 

 

       Α. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΤΓΝΑ  

            ΣΔΛΔΣΑΡΥΗ : θ. Σζιπογιάννη Αναζηαζία-δαζκάλα 

α.  Ώξα 09:45΄ Δπίζημη δοξολογία ζηνλ Ι.Ν. Αγίωλ Κωλ/λνπ & Ειέλεο Κίηξνπο θαη εκθώνηζη πανηγςπικού ηεο  

εκέξαο από εθπξόζωπν ηωλ ζρνιείωλ.  

β.  Ώξα 10:15΄  Παξάηαμε πξν ηνπ μνημείος ηων πεζόνηων ηπώων 

γ.  Ώξα 10:15΄  Καηάθεζη ζηεθάνων  

δ.  Ώξα 10:25΄  Δθνικόρ ύμνορ -Τήξεζε ελόο ιεπηνύ ζηγήο. 

ε.  Ώξα 10:30΄  Παπέλαζη μαθηηών 

       Β. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΛΩΝΙΩΝ  

            ΣΔΛΔΣΑΡΥΗ : θ. Μέλλιορ Βαζίλειορ-καθηγηηήρ  

α.  Ώξα 09:45΄ Δπίζημη δοξολογία ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Παληειεήκνλνο Αιωλίωλ θαη εκθώνηζη πανηγςπικού ηεο  

εκέξαο από εθπξόζωπν ηωλ ζρνιείωλ.  

β.  Ώξα 10:15΄  Παξάηαμε πξν ηνπ μνημείος ηων πεζόνηων ηπώων 

γ.  Ώξα 10:15΄  Καηάθεζη ζηεθάνων  

δ.  Ώξα 10:25΄  Δθνικόρ ύμνορ -Τήξεζε ελόο ιεπηνύ ζηγήο. 

ε.  Ώξα 10:30΄  Παπέλαζη μαθηηών 

       Γ. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΛΑΙΟΣΑΝΗ  

            ΣΔΛΔΣΑΡΥΗ : θ. Μαζούπα Δλένη-δαζκάλα  

α.  Ώξα 09:45΄ Δπίζημη δοξολογία ζηνλ Ι.Ν. Αγίαο Παξαζθεπήο  θαη εκθώνηζη πανηγςπικού ηεο εκέξαο από εθπξόζωπν ηωλ 

ζρνιείωλ.  

β.  Ώξα 10:15΄  Παξάηαμε πξν ηνπ μνημείος ηων πεζόνηων ηπώων 

γ.  Ώξα 10:15΄  Καηάθεζη ζηεθάνων  

δ.  Ώξα 10:25΄  Δθνικόρ ύμνορ -Τήξεζε ελόο ιεπηνύ ζηγήο. 

ε.  Ώξα 10:30΄  Παπέλαζη μαθηηών 

       Γ. ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΦΔΝΓΑΜΙΟΤ  

            ΣΔΛΔΣΑΡΥΗ : θ. Γεωπγιάδηρ Αναζηάζιορ-δάζκαλορ  

α.  Ώξα 09:45΄ Δπίζημη δοξολογία ζηνλ Ι.Ν. Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη εκθώνηζη πανηγςπικού ηεο  εκέξαο από εθπξόζωπν ηωλ 

ζρνιείωλ.  

β.  Ώξα 10:15΄  Παξάηαμε πξν ηνπ μνημείος ηων πεζόνηων ηπώων 

γ.  Ώξα 10:15΄  Καηάθεζη ζηεθάνων  

δ.  Ώξα 10:25΄  Δθνικόρ ύμνορ -Τήξεζε ελόο ιεπηνύ ζηγήο. 

ε.  Ώξα 10:30΄  Παπέλαζη μαθηηών 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σε ό,ηη αθνξά ηηο ηεξνηειεζηίεο, παξαθαινύληαη λα επηιεθζνύλ νη ηεξείο ηωλ ελνξηώλ. 

Τπρόλ αιιαγήο ηειεηαξρώλ, παξαθαινύληαη λα επηιεθζνύλ νη δηεπζπληέο ηωλ ζρνιείωλ. 

Γηα ηελ θαηάζεζε ζηεθάλωλ, παξαθαινύληαη λα ζπλελλννύληαη νη πξόεδξνη ηωλ θνηλνηήηωλ κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο θαη λα 

ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά ηνπο ηειεηάξρεο.. 

Τα ζέκαηα θίλεζεο ηωλ νρεκάηωλ, παξαθαινύληαη λα ηα ξπζκίζνπλ νη αζηπλνκηθέο αξρέο.   

 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ  

 

                                   

                                                                                                                      ΛΑΓΓΑΡΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 


