CMYK

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 894 Τιμή: 0,60 ευρώ

Επιδείνωση του καιρού και οδηγίες
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Από την Αυτοτελή

Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

του καιρού με κυρία χαρα-

καθώς και σε περιοχές της

Διεύθυνση Πολιτικής

της Εθνικής

κτηριστικά τις ισχυρές βρο-

ηπειρωτικής χώρας με

Προστασίας της

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

χές και καταιγίδες κυρίως

χαμηλότερο υψόμετρο και

Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ε.Μ.Υ, το οποίο ισχύει από

στα θαλασσιά- παραθαλάσ-

τους θυελλώδεις βόρειους

ανακοινώνονται τα εξής,

την Δευτέρα 31/12/0218,

σια τμήματα, τις πυκνές χιο-

άνεμους στο Αιγαίο.

σύμφωνα με το Έκτακτο

προβλέπεται επιδείνωση

νοπτώσεις στα ορεινά

Αποχαιρετούμε το
2018 μέσα από τις
www.
www. protostypos.gr

ειδήσεις μας

“Πρωτότυπη
ανασκόπηση”
Σελ. 7

Ξεκίνησε το
Κτηματολόγιο
στα Φάρσαλα
Σελ. 2

Σελ. 15

Έυχομαι μέσα
από την καρδιά
μου στον καθένα
σας ξεχωρίστα
και στις οικογένειες σας, Χρόνια Πολλά και
ευτυχισμένο το νέο έτος
Κώστας Τύμπας

Εγκρίθηκε ο
Προϋπολογισμός
για το 2019
Σελ 10.
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Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου

Ξεκίνησε το Κτηματολόγιο στα Φάρσαλα

Ξ

εκίνησε η συλλογή
δηλώσεων
ιδιοκτησίας στις
περιφερειακές ενότητες:
Άρτας, Πρέβεζας,
Ιωαννίνων, Λευκάδας,
Αιτωλοακαρνανίας,
Ροδόπης, Θάσου,
Λάρισας, Θεσσαλονίκης,
Γρεβενών και Δυτικής
Αττικής.
Στα Φάρσαλα το Γραφείο
Κτηματογράφησης
είναι
στην οδό Καναδά και
Αχιλλέως
2
(πρώην
Τράπεζα Πειραιώς).
Τηλέφωνο: 2491026566
Fax : 2491026581

e
m
a
i
l
:
ktima.farsala@geotopos.gr
Ωράριο Λειτουργίας : ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:3015:30 ΠΕΜΠΤΗ 8:30-20:30.
Στο Γραφείο Κτηματογράφησης συγκεντρώνουμε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά,
εντοπίζουμε τα ακίνητά μας
και υποβάλλουμε τη δήλωση ιδιοκτησίας μας.
Η Υποβολή δηλώσεων
Ιδιοκτησίας στο Εθνικό
Κτηματολόγιο γίνεται από
10 Δεκεμβρίου 2018 εως 11
Μαρτίου 2019.
Αφορά τους ΟΤΑ του Δήμου
Φαρσάλων Λάρισας.

ΟΤΑ που ανήκουν στο
Καλλικρατικό
Δήμο
Φαρσάλων
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΑΧΙΛΛΕΙΟ, ΒΑΜΒΑΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΗ, ΒΡΥΣΙΑ,
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ, ΔΕΝΔΡΑ,
ΔΙΛΟΦΟ, ΕΡΕΤΡΙΑ, ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ, ΚΑΤΩΧΩΡΙ, ΚΡΗΝΗ, ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΥΔΡΙΟ, ΝΑΡΘΑΚΙ ΝΕΡΑΙΔΑ,
ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ, ΠΟΛΥΝΕΡΙ,
ΡΕΥΜΑΤΙΑ,
ΣΙΤΟΧΩΡΟ
ΣΚΟΠΙΑ,
ΣΚΟΤΟΥΣΑ,
ΣΤΑΥΡΟΣ, ΥΠΕΡΕΙΑ,
ΦΑΡΣΑΛΑ, ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν
έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που
χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας.

Εκ της Διευθύνσεως

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Éäéïêôçóßá:
ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Δευτέρα 31/12/2018
Βρχόπτωση, θερμοκρασία 1/7c

Τρίτη 1/1/2019
Βροχόπτωση, θερμοκρασία 1/6c

Βόλου 5 Φάρσαλα
τηλ. 24910 26617 / 24910 28018
fax: 24910 26617

Τετάρτη 2/1/2019
Βροχή - Χιονόνερο, θερμοκρασία 0/6c

Πέμπτη 3/1/2019
Βροχή - Χιονόνερο, θερμοκρασία -5/3c

www.protostypos.gr
protostypos@yahoo.gr
Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η αναδημοσίευση, ολική,
μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή
διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Παρασκευή 4/1/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία -5/2 c

Σάββατο 5/1/2019
Βρχόπτωση, θερμοκρασία -4/0c

Κυριακή 6/1/2019
Συννεφιά, θερμοκρασία -6/-1 c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

Επικαιρότητα
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Κώστας Τύμπας: «Η δυναμική
παρουσία σας, οδηγός μας για
την συνέχεια»

Η Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων για τις εξελίξεις
στις τιμές βαμβακιού

Μ

πορεί για τον
Υπουργό
Αγροτικής

Ε

υχαριστώ όλους
μαζί και έναν έναν
ξεχωριστά όσους
έδωσαν το παρών στην
εκδήλωση που
διοργανώθηκε το
Σάββατο 22/12, στην
οποία και ανακοίνωσα
επίσημα την
υποψηφιότητα μου ως
Δήμαρχος Φαρσάλων
στις επερχόμενες εκλογές

Ανάπτυξης το θέμα της

του Μαΐου και τους
πρώτες άξονες και
πυλώνες που θα
κινηθούμε ως υποψήφια
παράταξη.
Η δυναμική παρουσία σας
τιμά τόσο εμένα προσωπικά
όσο και την παράταξη μου
και μας δίνει δύναμη και
αυτοπεποίθηση για την
συνέχεια.
Επίσης θα ήθελα να ευχαρι-

στήσω θερμά τόσο τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
“Aigli Gusto”στο οποίο και
διοργανώθηκε η εκδήλωση,
όσο και το προσωπικό για
την άψογη, γρήγορη και
ευγενική εξυπηρέτηση στον
κόσμο ο οποίος και γέμισε
ασφυκτικά τον χώρο και όχι
μόνο.
Μετά τιμής – Κώστας
Τύμπας

Κ Α Λ Η

τιμής του βαμβακιού να

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

έκλεισε για φέτος όπως
δήλωσε μετά την
συνάντηση του με την
διεπαγγελματική
βάμβακος όμως για τους
βαμβακοπαραγωγούς και
την Πανελλαδική
Επιτροπή των Μπλόκων
παραμένει ανοιχτό καθώς
η τιμή που διαφαίνεται να
δίνουν οι εκκοκκιστές
υπολείπεται κατά πολύ
της πραγματικής τιμής.
Παραμένει τεράστια η ψαλίδα ανάμεσα στην χρηματι-

Ι
Α

στηριακή τιμή του βάμβα-

Ν

κος, την εκκοκκισμένη τιμή

Ρ

Ο

και την τιμή στον παραγωγό

Χ

κάτι το οποίο δεν έχουμε

Η

σκοπό να αποδεχτούμε.
διεπαγγελματική,

δηλαδή με τους εκκοκκιστές,
δεν έδωσε κανένα καινούριο
στοιχείο για την παραγωγή
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στο βαμβάκι.

50

Α

την

Κ

με

Λ

Η συνάντηση του Υπουργού

ΧΡΟΝΙΑ
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«Μάγεψε» με τα τραγούδια της στην εορταστική εκδήλωση η
Ορχήστρα Νέων

Τ

ο Σάββατο το
βράδυ στην ειδικά
διαμορφωμένη
αίθουσα στην Πλατεία
Δημαρχείου η Ορχήστρα
Νέων του Δήμου
Φαρσάλων τραγούδησε
εορταστικά τραγούδια και
ύμνους των

Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς σε μια
πολύ όμορφη εορταστική
συναυλία.
Το παρών στην εκδήλωση
έδωσε
ο
Δήμαρχος
Φαρσάλων
κ.
Άρης
Καραχάλιος, ο πρόεδρος
του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ.

Κώστας Δερλός, η κ. Βάια
Παύλου, ο κ. Ιωάννης
Βασιλείου, η κ. Κυριακή
Παναγιωτοπούλου, η κ.
Δέσποινα Συρόπουλου, ο
πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Φαρσάλων κ.
Γεώργιος Πιτσάβας και
φυσικά πλήθος κόσμου.

Οι νεαροί μουσικοί καθήλωσαν με τα όμορφα τραγούδια τον κόσμο που παρευρέθηκε στην εκδήλωση και
κέρδισαν επάξια το ζεστό
χειροκρότημα και τον καλό
λόγο όλων.

Κ Α Λ Η

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Επιτυχημένη εορταστική εκδήλωση του
Συλλόγου Ντόπιων “Ενιππέας”

Τ

ην Παρασκευή 28
Δεκεμβρίου στο
ειδικά
διαμορφωμένο κτήριο
στην Πλατεία Δημαρχείου
στα Φάρσαλα η χορωδία
του Συλλόγου Ντόπιων
Επαρχίας Φαρσάλων
“Ενιππέας”, “ταξίδεψε”
με τα παραδοσιακά
κάλαντα και τραγούδια
από μέρη της Ελλάδος

τους παρευρισκόμενους
σε μια απόλυτα
επιτυχημένη εκδήλωση
που παρακολούθησε
πλήθος κόσμου.
Ομιλία πριν την έναρξη της
εκδήλωσης έκανε η πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Δήμητρα Αστάρα, ενώ χαιρετισμό στην εκδήλωση

απηύθηνε ο πρόεδρος του
ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων
κ. Κώστας Δερλός και η κ.
υπεύθυνη της χορωδίας κ.
Βίκυ Ίφου.
Το παρών στην εκδήλωση
έδωσαν
οι
κ.κ.
Παπαγεωργίου, Παύλου,
Παναγιωτοπούλου, Ίφου και
πλήθος κόσμου.

ΚΤΗΜΑ
Κ Α Λ Η

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση
* Εγγύηση η πολύχρονη
πείρα μας
* Προσιτές τιμές

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

6947638533
6ο
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Γιορτή για τους υπαλλήλους του Δήμου
Φαρσάλων
Κ Α Λ Η

Ο

Δήμος

υπαλλήλους του Δήμου.

αντάλλαξαν ευχές μεταξύ

Φαρσάλων

Ευχές για υγεία και ευημερία

τους.

ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ. κ. Κων/νος

πραγματοποίησε

απηύθυνε ο Δήμαρχος κ.

Στην γιορτή επίσης παρα-

Δερλός,

Άρης Καραχάλιος προς τους

βρέθηκαν, ο πρόεδρος του

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

την παραμονή των

Κυριαζής,

ο
η

πρόεδρος
πρόεδρος
κ.Κυρ.

Χριστουγέννων, την

υπαλλήλους. Ακολούθησαν

Δ.Σ.Φαρσάλων

Βάιος

Παναγιωτοπούλου και το

καθιερωμένη γιορτή των

τα καθιερωμένα κεράσματα

Νικολάου οι Αντιδήμαρχοι

σύνολο σχεδόν των υπαλ-

Χριστουγέννων για το

με Χριστουγεννιάτικα εδέ-

κ.κ.

Δημήτρης

λήλων

έτος 2018, για τους

σματα, ενώ στην συνέχεια

Μπαμπανίκας

και

Φαρσάλων.

κ.

Απ.

του

Δήμου

Πρόσφεραν κρέατα για το «Πιάτο του
Φτωχού» στα Φάρσαλα

Ο

Εμπορικός
Επιχειρηματικός
Σύλλογος
Επαρχίας Φαρσάλων στα
πλαίσια των κοινωνικών
του δράσεων και
αναδεικνύοντας την
ευαίσθητη πλευρά του,
προσέφερε κρέατα όπως
κάθε χρόνο για το «Πιάτο
του Φτωχού» σε
συνεργασία με το 2ο
Σύστημα Προσκόπων
Φαρσάλων, την Δευτέρα
24 Δεκεμβρίου 2018,

Κ Α Λ Η

παραμονή
Χριστουγέννων.
Με αυτόν τον τρόπο και την
βοήθεια οι άνθρωποι τοσό
του Εμπορικού όσο και του
2ου
Συστήματος
Προσκόπων έδειξαν την
ευαίσθητη πλευρά τους και
έδωσαν ένα ακόμη μάθημα
ανθρωπιάς.
Τα κρέατα προμηθεύτηκαν
από τα κρεοπωλεία μέλη
του συλλόγου τα οποία προσφέρθηκαν σε άπορες οικογένειες της περιοχής.

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Κ

Α

Η
Λ

Ο
Ρ
Χ

Ν

Ι Α

Χ Ρ Ο Ν Ι Α
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Έργα υποδομών και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 8,5
εκ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας από την
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ν

έα έργα και

καν από έντονα καιρικά φαι-

ΠΕΟ

μελέτες

νόμενα εντός του μηνός

Θεσσαλονίκης: Τμήμα από

ϋπολογισμού 1.700.000 €

συνολικού

Σωτηρίτσας – Βελίκας, προ-

έτους

Α/Κ Βιοκαρπέτ έως Α/Κ

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ.

2018 στην περιοχή του

Νίκαιας» προϋπολογισμού

Αγοραστός τόνισε τα εξής:

εκατ ευρώ πρόκειται να

δήμου Φάρσαλων στο Δ.Δ.

325.000 €

«Σε συνεργασία με τους

υλοποιήσει και να

Υπέρειας εντός της ευρείας

• Τη δημοπράτηση το έργου

Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ο ύ ς

εκπονήσει στην

κοίτης του Ενιπέα ποταμού»

«Εκπόνηση

Μελετών

Συμβούλους και τις υπηρε-

Περιφερειακή Ενότητα

προϋπολογισμού 248.000 €

Ωρίμανσης για την κατα-

σίες σχεδιάζουμε και υλο-

Λάρισας η Περιφέρεια

•

σκευή και δημοπράτηση της

ποιούμε έργα χρήσιμα, έργα

Θεσσαλίας.

έργου «Αποκατάσταση της

Μονάδας

Επεξεργασίας

ουσίας για τους κατοίκους

επαρχιακής οδού Λάρισας –

Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και

της Περιφερειακής Ενότητας

για:

Τέμπη» προϋπολογισμού:

της επέκτασης ΧΥΤΥ Π.Ε.

Λάρισας. Έργα ουσίας που

• Τη δημοπράτηση του

1.450.000 €

Λάρισας», προϋπολογισμού

συμβάλλουν στην βελτίωση

έργου «Κατασκευή ισόπε-

•

714.992,18 €

της καθημερινότητας και

δου κυκλικού κόμβου στη

έργου: «Μελέτη βελτίωσης

•

χ.θ. 17+800 επι της Ε.Ο.

ΠΕΟ

έργου «Αποκατάσταση δρό-

ανθρώπινων

Λάρισας – Κοζάνης», προ-

Θεσσαλονίκης: τμήμα από

μου

–

Είναι έργα τα οποία με σχε-

ϋπολογισμός

Ι/ΚΚαράγιωργα

Ι/Κ

Κουλούρα – Μεσάγγαλα –

διασμό και στρατηγική υλο-

προϋπολογι-

Αιγάννη», προϋπολογισμού

ποιούμε και που αναβαθμί-

πρόκειται

έργου:

Τη

Τη

του

–

προϋπολογισμού 8,5

Συγκεκριμένα

Φεβρουάριου

Αθηνών

δημοπράτηση

δημοπράτηση

του

του

Αθηνών
έως

–

Τη

δημοπράτηση
Παλαιόπυργου

του

στην

μετακίνηση

των

κοινοτήτων.

2.600.000 €

Συκουρίου»

• Τη δημοπράτηση του

σμού150.000 €

250.000 €

ζουν την περιοχή μας και το

έργου «Συνδετήρια Οδός

• Τη δημοπράτηση της μελέ-

• Άμεσες αποκαταστάσεις

περιβάλλον. Τα έργα αυτά,

Διλόφου – Φαρσάλων»,

της: «Μελέτη ΕΟ Λάρισας-

στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.

πέραν της χρησιμότητάς

προϋπολογισμού:

Κοζάνης, Τμήμα Λάρισα-

Λάρισας για τις περιοχές

τους, στηρίζουν θέσεις εργα-

120.000€

Γιάννουλη»

Δήμου

σίας

• Τη δημοπράτηση τους

σμού 900.000 €

έργου

•

«Αποκατάσταση

βλαβών που προκλήθη-

Τη

προϋπολογι-

δημοπράτηση

του

έργου: «Μελέτη Βελτίωσης

Τεμπών,

Δήμου

και

δημιουργούν

Αγιάς, Δήμου Φαρσάλων και

μόχλευση στην τοπική οικο-

άμεσες αποκαταστάσεις του

νομία».

τμήματος

Αγιοκάμπου

–

Συναλλαγές...στοπ στις αρχές του 2019
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

-

Χριστούγεννα

-

Πρωτοχρονιά

-2/2/2019 Παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης
“Μακρυκωσταίοι
και
Κοντογιώργηδες”
Σάββατο 2/2/2019 - Στο θέατρο Βέμπω
(Δεκτά θεατρικά δελτία ΟΓΑ)

σε

Βουδαπέστη - Βιέννη και Βουδαπέστη - Βιέννη -

- 4 έως 6/1/2019 (Τα Θεοφάνια):

Πράγα.

Το Ταξιδιωτικό Γραφείο
Naselos Travel σας
εύχεται Χρόνια Πολλά και
Καλή Χρονιά!!!!

Τριήμερη εκδρομή Σόφια - Μπόροβετς.

Η

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ανακοινώνει ότι,
για την υλοποίηση του
έργου που αφορά στην
εφαρμογή της νέας
οικονομικής ταξινόμησης
εσόδων του λογιστικού
σχεδίου της Γενικής
Κυβέρνησης, που θα
ισχύσει από την 1.1.2019,
οι Δ.Ο.Υ. δεν θα
πραγματοποιήσουν
συναλλαγές με το κοινό,
ούτε και εσωτερικές
μηχανογραφικές
εργασίες, που αφορούν
στη βεβαίωση, στην
είσπραξη, στη διαγραφή
και στην επιστροφή
φόρων, την Τετάρτη 2

*2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στη
Ιανουαρίου 2019, την
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου
2019 και την Παρασκευή
4 Ιανουαρίου 2019.
Οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στα
συγκεκριμένα αντικείμενα
εργασιών των Δ.Ο.Υ. μέχρι
το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή της
Δευτέρας 7 Ιανουάριου
2019.
Επισημαίνεται ότι οι υπόλοιπες συναλλαγές των ενδιαφερομένων με τις Δ.Ο.Υ. θα
πραγματοποιούνται κανονικά, κατά τις ώρες εισόδου
του κοινού.

Σόφια με ημιδιατροφή.
- 10/1/2019 Παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης
“Το χώμα βάφτηκε κόκκινο”.
Πέμπτη 10/1 Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισα
(ΔΕΚΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΕΛΤΙΚΑ ΟΓΑ)
ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ
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Με το 2019 να βρίσκεται προ των πυλών ας ανατρέξουμε λίγο στην
δ ι α δ ρ ο μ ή τ ο υ α π ε ρ χό μ ε ν ο υ 2 0 1 8 , μ έ σ α α π ό τ ι ς ε ί δ η σ ε ι ς τ ο υ “ Π ρ ώ τ ο υ
Τύ π ο υ

Τ

ο 2018 βρίσκεται
στην… «έξοδο» του,
είναι έτοιμο να μας
αποχαιρετήσει και στην
θέση του να υποδεχθούμε
το 2019.
Το 2018 μας αποχαιρετά σε
λίγες μέρες αφήνοντας πίσω
του εικόνες και συναισθήματα.
Στις παρακάτω γραμμές θα
γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν και θα επιστρέψουμε
στο σήμερα μέσα από τις
σελίδες
του
«Πρώτου
Τύπου»,
σε
μια
«Πρωτότυπη Ενημέρωση»
και έτσι θα πούμε με τον
δικό μας τρόπο «αντίο» στο
απερχόμενο έτος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Η εκκίνηση του 2018 βρήκε
τους αγρότες της Επαρχίας
μας να προετοιμάζονται για
τα μπλόκα, φυσικά εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον
Απιδανό ποταμό, όλοι οι
Σύλλογοι και οι φορείς της
Επαρχίας μας έκοψαν τις
πρωτοχρονιάτικες βασιλόπιτές του.
Επίσης
σαν
Επαρχία
Φαρσάλων είχαμε την τιμή
να αναδειχθεί αγρότης της
χρονιάς του 2017 ο κ.
Παναγιώτης – Ρίζος Μακρής
(Φαρσαλινός παραγωγός
ντομάτας).
Τιμήθηκε η μνήμη του κ.
Νίκου Θεοδώρου του ήρωα
πιλότου από τον Σταυρό
Φαρσάλων.
Ενώ τα Φάρσαλα επισκέφθηκε η Βουλευτής ΝΔ
τομεάρχης οικονομίας και
ανάπτυξης της ΝΔ κ. Ντόρα
Μπακογιάννη η οποία αρχικά επισκέφθηκε την τοπική
ΔΗΜ.ΤΟ και εν συνεχεία
μίλησε στην κατάμεστη
αίθουσα του «Αίγλη Palace»
στο κέντρο των Φαρσάλων.
Δυναμικό παρόν έδωσαν οι
Φαρσαλινοί στην πορεία
που έγινε για το Μακεδονικό
στην Θεσσαλονίκη
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ο Φεβρουάριος ξεκίνησε με
τα εγκαίνια της Έκθεσης του
Κάστρου
Καλλιθέας
Φαρσάλων στο Διαχρονικό
Μουσείο Λάρισας.
Αποχώρησαν από τα μπλόκα οι αγρότες έπειτα από τις
δεσμεύσεις
του
τέως
Υπουργού και Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ
κ.
Βαγγέλη
Αποστόλου.
Ενώ
ανεξαρτητοποίηση
«βόμβα» είχαμε στον Δήμο
Φαρσάλων με τον κ. Σταύρο
Πουλαράκη να παραιτείται
από αντιδήμαρχος και να
αποχωρεί από το πλευρό
του Δημάρχου κ. Άρη
Καραχάλιου.

“Πρωτότυπη ανασκόπηση”
Επίσης είχαμε μετά από 23
χρόνια
παρέλαση
Καρναβαλιού στα Φάρσαλα
με πολλές ενδιαφέρουσες
και πρωτότυπες ιδέες από
άρματα και καρναβαλιστές.
Ο Σπυρίδων Τσιάμπας
πρώην αστυνομικός από τα
Φάρσαλα συνελήφθη για
παιδική πορνογραφία.
Ενώ απεβίωσε ένας από
τους πιο διάσημους ζαχαροπλάστες
τόσο
της
Θεσσαλίας όσο και γενικότερα όλης της Ελλάδος ο κ.
Αρχοντής Απόστολος.
Το παρών έδωσε στα
Φάρσαλα σε εκδήλωση που
διεξήχθη ο αντιπρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας κ.
Άδωνις Γεωργίαδης.
Στην σύνοδο κορυφής του
Οργανισμού Υγείας συμμετείχε ο Δήμος Φαρσάλων.
ΜΑΡΤΙΟΣ
Ο Μάρτιος ξεκίνησε με ένα
θλιβερό γεγονός όταν 49
χρόνος Φαρσαλινός απεβίωσε έπειτα από «τρελή»
καταδίωξη από την Τραγάνα
μέχρι το Βελεστίνο όταν και
έπεσε πάνω στο μπλόκο
που είχαν στήσει οι αστυνομικοί.
Καθίζηση του οδοστρώματος είχαμε στον δρόμο
Φαρσάλων – Λάρισας και
συγκεκριμένα λίγο πριν τις
Χαλκιάδες.
Στην φυλακή βρέθηκε η
«μητέρα» της Μαρίας των
Φαρσάλων, σε μια είδηση
που έκανε τον γύρο της
Ελλάδος.
Έπειτα από το δικαστήριο
που έγινε βρέθηκε ότι η εν
λόγω γυναίκα δρούσε για
καιρό έτσι και έπαιρνε επιδόματα και οδηγήθηκε στην
φυλακή.
Διεξήχθη η γιορτή της γυναίκας στα Φάρσαλα.
Ενώ είχαμε την εκδίκαση
της υπόθεσης «σκάνδαλο»
με 2 Ιερείς και 4 εφοριακούς
από την ΔΟΥ Φαρσάλων για
σκάνδαλο 3,4 εκατομμυρίων
ευρώ.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Τον Απρίλιο είχαμε την εκλογή του νέου Δ.Σ. του
Εμπορικού
Συλλόγου
Φαρσάλων με τον κ.
Γεώργιο Πιτσάβα να εκλέγεται εκ νέου πρόεδρος.
Την εμφάνιση του έκανε
ακόμη ένα σκάνδαλο με εκατομμυρίων σε Ιερούς Ναούς
των
Φαρσάλων,
όπου
εμπλεκόμενοι ήταν Ιερείς,
εφοριακοί και πολίτες, με
δωρεές, εικονικά τιμολόγια
και πολλά εκατομμύρια
ευρώ.
500.000 ευρώ έδωσε το
Σκράτς σε Φαρσαλινό τυχε-

ρό, στα «Μαγικά Κεράσια».
Ενώ για το σκάνδαλο των
3,4 εκ. ευρώ με τους 2 Ιερείς
και τους 4 εφοριακούς ο
ένας Ιερέας τιμωρήθηκε με
ισόβια κάθειρξη από το 3
μελές Εφετείο.
Με λαμπρότητα και κάθε
επισημότητα είχαμε την
περιφορά των επιταφίων
στην πόλη των Φαρσάλων.
ΜΑΙΟΣ
Ο Μάιος ξεκίνησε με τα
εγκαίνια
του
ΚΕΠ
Φαρσάλων.
Ο κ. Χρήστος Καπετάνος
εκλέχθηκε πανηγυρικά εκ
νέου πρόεδρος της ΝΟΔΕ
Λάρισας, ενώ στην ΔΗΜ.ΤΟ
Φαρσάλων η κ. Μαργαρίτα
Γκότη πήρε και πάλι ψήφο
εμπιστοσύνης.
58 χρόνος «εξέδιδε» 35
χρόνη στα Φάρσαλα και
συνελήφθη.
ΙΟΥΝΙΟΣ
Ο Ιούνιος ξεκίνησε με τον
Δήμο Φαρσάλων να ανακοινώνει 15 προσλήψεις.
Πρόεδρος του ΚΙΝ. ΑΛ.
Φαρσάλων εκλέχθηκε ο
Γρηγόρης Γκουντόπουλος
γιός του πρώην Δημάρχου
Φαρσάλων
κ.
Αχιλλέα
Γκουντόπουλου.
Έφυγε από την ζωή ο γνωστός ζαχαροπλάστης και
«βασιλιάς» της πουτίγκας κ.
Ευάγγελος
(Λάκης)
Γκρίνιας.
Με μεγάλη συμμετοχή
Φαρσαλινών η διαμαρτυρία
και η πορεία για το
Μακεδονικό στην Λάρισα.
Σοβαρό τροχαίο με μηχανή
σημειώθηκε έξω από τα
Φάρσαλα στην οδό Βόλου.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων,
με
τους
Φαρσαλινούς μαθητές να
σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες.
«Θεομηνεία» χτύπησε τα
Φάρσαλα, εγκλωβίστηκαν
έξι άτομα, ενώ υπήρξαν
πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.
Πορεία για το Μακεδονικό
και στα Φάρσαλα με μεγάλη
συμμετοχή και δίχως παρατράγουδα.
Ο Δήμος Φαρσάλων μπήκε
στις αστικές αναπλάσεις.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Πιστώθηκαν
5.047.000
ευρώ σε 281 επιλαχόντες
νέους
αγρότες
στην
Θεσσαλία.
Διεξήχθη
το Φαρσαλινό
παζάρι για ακόμη μια χρονιά
στα πλαίσια εορτασμού της
Κοίμησης της Θεοτόκου.
Διπλή
γιορτή
για
τα
Φάρσαλα, τα οποία γιόρτασαν με λαμπρότητα και τιμή

τόσο την Κοίμηση της
Θεοτόκου όσο και την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό το 1881.
Έκλεψαν καλώδια από το
φωτοβολταϊκό πάρκο και
συνελήφθησαν.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Με επιτυχία διεξήχθη η 13η
Γιορτή Χαλβά.
Ζήτημα
ανακατασκευής
δρόμου
ΦαρσάλωνΛάρισας.
Κινητοποίηση διαμαρτυρίας
ελέω της καθυστέρησης για
την ανακατασκευή του δρόμου Φαρσάλων-Λάρισας.
Ένταξη στο πρόγραμμα
Φιλόδημος 3 έργων στο
Δήμο Φαρσάλων.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών
εξετάσεων. Μεγάλες επιτυχίες φαρσαλινών μαθητών.
Επίσκεψη των γιατρών του
κόσμου στα Φάρσαλα για 3η
χρονιά.
Για ακόμη μια χρονιά διεξήχθη στα Φάρσαλα η λαμπαδηδρομία «Φλόγα Αγάπης.
Επίσκεψη Σέρβων δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών
πρακτόρων στην πόλη των
Φαρσάλων.
Συνταξιοδοτήθηκε
ο
Φ α ρ σ α λ ι ν ό ς
Δημοσιογράφος
της
«Ελευθερίας»
Αχιλλέας
Μπακαλέξης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Σεμινάρια
επιμόρφωσης
στην
ψυχολογία,
στη
Συμβουλευτική και στην
Προπονητική Ζωής από το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε
συνεργασία με τον Δήμο.
Ξενάγηση στο ανασκαφικό
πεδίο
στην
αρχαία
Σκοτούσα-Δήμος
Φαρσάλων-Εφορία αρχαιοτήτων
Λάρισας
και
Πανεπιστήμιο Μεσσίνας.
Ξεκίνησαν
τα
έργα
Συντήρησης στο δρόμο
Φαρσάλων – Λάρισας.

Προσφορά απινιδωτών στα
αθλητικά σωματεία.
Σύλληψη 5 ατόμων για απαγορευμένα τυχερά παιχνίδια.
Παρέλαση για την επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου.
Άγνωστος παρέδωσε τσουβάλι
με
αρχαία
στη
Σκοτούσα.
Παρουσίαση σε Ά προβολή
γεγονότων με πρωτότυπο
αρχειακό υλικό που περιελάμβανε φωτογραφίες και
γεγονότα από την περίοδο
1940-41- στη Δίνη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Δήλωση
Χρήστου
Καπετάνου για τη μη συμμετοχή του στις ερχόμενες
δημοτικές εκλογές του
Μαΐου.
100.000 ευρώ έδωσε το
Λαϊκό λαχείο σε φαρσαλινό
τυχερό.
Νέο Δ.Σ. Τρίτης Ηλικίας.
Διάλεξη στην ΕΜΕ Αθήνας
από
τον
Αθανάσιο
Γακόπουλο, όπου παρουσίασε την εργασία του με
θέμα ¨Πλαγιογώνιο κανονικό
Σύστημα αξόνων στο επίπεδο Μελέτη- Μαθηματικά
Τύπου-Εφαρμογές¨.
Πρόστιμο 180.000 ευρώ και
15 μήνες φυλάκιση εξαγοράσιμη για την εκτέλεση των
5 κουταβιών από 87χρονο
στο Δίλοφο Φαρσάλων.
Βραχιόλι κινδύνου σε 50 ηλικιωμένους.
Από τα Φάρσαλα ο ένας εκ
των συλληφθέντων για
κλοπή μετασχηματιστών της
Δ.Ε.Η.
Εγκαινιάστηκε λαογραφικό
εκθετήριο στα Φάρσαλα για
τα 25 χρόνια Αργιθεατών.
Ξεκίνησε η κτηματογράφηση στον Νομό Λάρισας.
Τιμήθηκε το Πολυτεχνείο.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2 πορείες για την Μακεδονία
από
μαθητές

Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς
Εκπαίδευσης,
Διπλή βράβευση του Δ.
Φαρσάλων στα Best City
Awards.
Ετήσια χοροεσπερίδα της
ΔΗΜΤΟ.
Επίσημοι προσκεκλημένοι,
οι Βασίλης Κικίλιας, υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών
,και η Ζαχαράκη Σοφία αναπληρώτρια εκπρόσωπος
τύπου.
Έκδοση ημερολόγιου από
νέους αγρότες της Σκοπιάς
Φαρσάλων.
Ξεκίνησε το «ζέσταμα» των
αγροτών στα Φάρσαλα για
τα μπλόκα.
Επίσημη γνωστοποίηση στα
Μ.Μ.Ε. του Μάκη Εσκίογλου
για την διεκδίκηση της
Δημαρχείας Φαρσάλων.
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα της Π.Ε.Ο.
Φαρσάλων-Βόλου.
Αναβάθμιση 8 ποδοσφαιρικών γηπέδων από την περιφέρεια Θεσσαλίας, ανάμεσά
τους το Δημοτικό Στάδιο
Φαρσάλων.
Σε εορταστικό κλίμα ξεκίνησαν οι καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
του Δήμου.
Τριπλή πανελλήνια διάκριση για φαρσαλινό επιχειρηματία,
Παναγιώτη
Καρακίτσιο για την εταιρεία
του Geomiso.
Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έργων για το
2019.
Ανακοινώθηκε επίσημα η
υποψηφιότητα του κ. Τύμπα
Κων/νου, ο οποίος διεκδικεί
την θέση του Δημάρχου.
Με 30 εκδηλώσεις εορτάζονται τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά στα Φάρσαλα.
13.307 «μποναμάς» από το
Τζόκερ σε Φαρσαλινό υπερτυχερό!!!

CMYK
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Κέλλας από τα Φάρσαλα: «Απαράδεκτη η αδράνεια στο
πρόβλημα των δασικών χαρτών»

Ε

σοβαρότατο πρόβλημα
της μη πίστωσης των
χρημάτων της Βασικής
Ενίσχυσης, εξαιτίας της
ανάρτησης των Δασικών
Χαρτών. Ο αρμόδιος
Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης θα πρέπει να
παρέμβει άμεσα και να
δώσει λύσεις, αφού το
πρόβλημα υπονομεύει και
την καταβολή άλλων
ενισχύσεων, που
βρίσκονται σε εξέλιξη ή

ίναι ντροπή! Το
φωνάζουμε εδώ και
μήνες, τόσο εντός,
όσο και εκτός Βουλής.
Δεν φτάνει, που οι
αγρότες μας βαρύνονται,
όλα τα χρόνια της
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, με άδικα
φορολογικά και
ασφαλιστικά βάρη,
εξακολουθούν να
βρίσκονται και
αντιμέτωποι με το

και μελλοντικών, όπως
βιολογικά, Συνδεδεμένη,
προγράμματα Νέων
Αγροτών. Η αδράνεια της
Κυβέρνησης στο
συγκεκριμένο ζήτημα
είναι αισχρή και
απαράδεκτη».
Τα παραπάνω δήλωσε ο αν.
Τομεάρχης
Παιδείας,
Έρευνας
και
Θρησκευμάτων της ΝΔ,
Βουλευτής Ν. Λάρισας, κ.
Χρήστος Κέλλας, κατά την

επίσκεψή του στα Φάρσαλα,
όπου αντάλλαξε ευχές για τη
νέα χρονιά με πολίτες της
επαρχίας, προσθέτοντας:
«Το 2019 θα είναι μία χρονιά
ορόσημο για τον ελληνικό
λαό. Οι εθνικές εκλογές
έρχονται ολοένα και πιο
κοντά και θα φέρουν τη
λύτρωση για την Πατρίδα
μας, η οποία αντιμετωπίζει
τεράστιες εξωτερικές και
εσωτερικές προκλήσεις.
Τις επόμενες εβδομάδες η

Κυβέρνηση προτίθεται να
φέρει στη Βουλή την κατάπτυστη Συμφωνία των
Πρεσπών, τη στιγμή που ο
Ζάεφ πανηγυρίζει για τη
“μακεδονική εθνότητα” και
τη “μακεδονική γλώσσα”,
που χάρισαν οι κύριοι
Τσίπρας και Κοτζιάς, με τη
στήριξη του κ. Καμμένου,
στους
Σκοπιανούς.
Ο
“χορός της καρέκλας” έχει
ξεκινήσει για την Κυβέρνηση
και ας ελπίσουμε ότι, ακόμη
και για τους πιο πρόθυμους,
θα υπερισχύσει η εθνική
συνείδηση
έναντι
των
υπουργικών θώκων, καθότι
η ιστορία θα τους γράψει με
μαύρα γράμματα.
Επιπλέον, βλέπουμε την
Τουρκία να αυξάνει, πάλι,
την επιθετικότητά της και να
διεκδικεί στο Αιγαίο και την
Αν. Μεσόγειο καθώς και την
Αλβανία του κ. Ράμα να διώκει
λυσσαλέα
τους
Βορειοηπειρώτες αδελφούς
μας, ιδιαίτερα μετά τη δολοφονία Κατσίφα.

Συγχρόνως, στο εσωτερικό
της χώρας, εκτυλίσσεται μία
μεθοδευμένη προσπάθεια
αποδόμησης της εθνικής
συνοχής και καλλιέργειας
εμφυλιακού κλίματος. Η
βόμβα, που εξερράγη στον
Αγ. Διονύσιο, την καρδιά της
πρωτεύουσας, χωρίς προειδοποιητικό τηλεφώνημα,
είχε ως στόχο να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες
και να τρομοκρατήσει τους
πιστούς, ώστε να απομακρυνθούν
από
τις
Εκκλησίες. Το συγκεκριμένο
χτύπημα εναρμονίζεται με
όσους επιδιώκουν την ουδετεροθρησκεία και χαρακτηρίζουν ακροδεξιό και φασίστα όποιον έχει εθνική και
θρησκευτική
συνείδηση,
δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και
των Ελλήνων.
Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι
εκλογές, τόσο το καλύτερο
για την Πατρίδα και το
Έθνος».

Π ερίπατος με Χριστουγεννιάτικη
μουσική στην πόλη των Φαρσάλων

Τ

ην Παρασκευή το
πρωί η Δημοτική
χορωδία Φαρσάλων
πραγματοποίησε μουσικό
περίπατο στην πόλη των
Φαρσάλων, με
Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα
και τραγούδια. Αρχικά
ξεκίνησαν από τα ΚΑΠΗ,

Χ
Κ

Α

Λ

Η

Ρ

Ο

Ν

διαμέσου κεντρικών
οδών της πόλης,
κατευθύνθηκαν στις δυο
πλατείες, στην Πλατεία
Λαού στην πλατεία
Δημαρχείου αλλά και σε
επιχείρησης της πόλης.
Στην συνέχεια ανέβηκαν στο
γραφείο του Δημάρχου για
να τραγουδήσουν και εκεί τα

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.
Εκεί τους υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος
κ.
Άρης
Καραχάλιος, ο οποίος τους
ευχήθηκε για τις γιορτές και
αντάλλαξαν ευχές. Λίγο
αργότερα υπάλληλοι τους
Δήμου πρόσφεραν εορταστικά εδέσματα στα μέλη
της Δημοτική Χορωδίας.

Παρόντες επίσης ήταν ο
αντιδήμαρχος
κ.
Δημ.
Μπαμπανίκας, ο πρόεδρος
ΟΠΑΚΠΑ
κ.
Κων/νος
Δερλός και η πρόεδρος
ΔΗΚΕΦΑ
κ.
Κυρ.
Παναγιωτοπούλου, ο πρόεδρος της χορωδίας κ. Γιαν.
Μαλέτσικας και ο Μαέστρος
κ. Κων/νος Ματής.

Ι Α

Κ Α Λ Η

Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
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Μια διαφορετική προσέγγιση της τέχνης
από το “3,2,1” Παίζουμε”

ο Σάββατο 29/12 το

Τ

εξαιρετικά δημιουργικά

πρωί το εργαστήρι

παιχνίδια.

μουσικοκινητικής

Μια διαφορετική προσέγγι-

και θεατρικού παιχνιδιού

ση της μουσικής, του θεά-

“3,2,1 Παίζουμε” στα

τρου και της τέχνης γενικό-

πλαίσια των

τερα από τη μουσικοπαιδα-

χριστουγεννιάτικων

γωγό και εμψυχώτρια θεα-

εκδηλώσεων του Δήμου

τρικού παιχνιδιού Βίκυ Ίφου,

Φαρσάλων, έδωσε σε

η οποία στέφθηκε με μεγάλη

μικρούς και μεγάλους

επιτυχία και όλοι οι συμμετέ-

χαρά και τη δυνατότητα

χοντες έφυγαν χαρούμενοι

να συμμετάσχουν σε

και χαμογελαστοί

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τραγούδησε και διασκέδασε την αγορά
των Φάρσαλων ο πρόεδρος των Ρομά!

Ο

Πρόεδρος
Κοινότητας Ρομά
Φαρσάλων κ.
Χαράλαμπος Δημητρίου
διασκέδασε με
Χριστουγεννιάτικα
κάλαντα την αγορά των
Φαρσάλων.

Λ Η
Α
Κ

Α
Ν Ι
Ο
Χ Ρ

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ 21-23, ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ. 2410554411 - 551789 FAX: 2410554385
www.davaroukas.gr - email: info@davaroukas.gr

Ο κ. Δημητρίου πέρασε την
παραμονή
των
Χριστουγέννων από όλα τα
καταστήματα και τις επιχειρήσεις της πόλης, μοίρασε
ευχές και μελωδίες και
έδωσε μια άλλη νότα στην
αγορά των Φαρσάλων.

Ο
πρόεδρος
της
Κοινότητας
Ρομά
Φαρσάλων εύχεται σε όλο
τον κόσμο, καλές γιορτές
και ευτυχισμένο το νέο
έτος με υγεία, αγάπη και
ευτυχία!!!

Κ Α Λ Η

Χ Ρ Ο Ν Ι Α
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Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Φαρσάλων
για το 2019

Υ

περψηφίστηκε και
εγκρίθηκε κατά
πλειοψηφία με
ψήφους 18-1, ο
προϋπολογισμός του
δήμου Φαρσάλων, για το
οικονομικό έτος 2019
στην τελευταία
συνεδρίαση του
Δημοτικού συμβουλίου
για το 2018, που διεξήχθη
στις (28/12) στο
δημαρχείο Φαρσάλων.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις
διαφορετικές συνεδριάσεις.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση ψηφίστηκαν ομόφωνα η
έγκριση αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2018, η
αποδοχή όρων για τη λήψη
τοκοχρεολυτικού δανείου
από
το
Ταμείο
Παρακαταθηκών
και
Δανείων από όρους της
Ευρωπαϊκής
Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και
από πόρους του Τ.Π. &
Δανείων καθώς και η κατάρτιση και ψήφιση του
Προϋπολογισμού
του
Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ. οικ.
έτους 2019.
Στην δεύτερη ειδική συνεδρίαση εγκρίθηκε ο απολογισμός ισολογισμός για το
έτος 2017 και στην τρίτη
ειδική συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε η έγκριση του
ολοκληρωμένου πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
Φαρσάλων και Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ και η έγκριση
Προϋπολογισμού του Δήμου
Φαρσάλων.
Τα οικονομικά μεγέθη και
την ανάλυση εσόδων και
εξόδων έκανε η Διευθύντρια
Προγραμματισμού
και
Ανάπτυξης του Δήμου κ.
Μπαλαμπάνη,
ο
κ.
Αλειφτήρας
Σωκράτης,
Προϊστάμενος
Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου
και
Προμηθειών,
ο
κ.
Παπαδήμας
Διευθυντής

οικονομικών υπηρεσιών και
ο ορκωτός λογιστής κ.
Τσιγκελόπουλος.
Στην εισήγησή του προϋπολογισμού ο αντιδήμαρχος
Φαρσάλων και Οικονομικών
κ. Δημήτρης Μπαμπανίκας
διατύπωσε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός ο.ε. 2019 του
Δήμου Φαρσάλων αγγίζει το
ποσό των 15,500.000 ευρώ
και αποτυπώνει τις προτεραιότητες της παρούσας
Δημοτικής Αρχής, όπως
αυτές εκφράστηκαν στο
υπηρεσιακό σχέδιο (20152019) και έχουν ως στόχο:
Την ανάπτυξη ή βελτίωση
των υποδομών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση
δημόσιων
κτιρίων
και
χώρων, την εξοικονόμηση
ενέργειας και φυσικών
πόρων, την αναβάθμιση και
αποκατάσταση των σχολικών μονάδων, την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη,
τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του δήμου, την
αξιοποίηση της ακίνητης
περιουσίας, την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες, την
αξιοποίηση και επιμόρφωση
του ανθρώπινου δυναμικού.
Η εξασφάλιση πόρων από
το χρηματοδοτικά εργαλεία
ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Πράσινο
ταμείο, LEADER, συνολικού
ποσού 5 εκατομμυρίων
ευρώ για το έτος 2019, δίνει
την
δυνατότητα,
στην
παρούσα δημοτική αρχή να
υλοποιήσει σημαντικά έργα
και πολιτικές προς όφελος
των δημοτών”.
Ο Αντιδήμαρχος στην συνέχεια επισήμανε για την πενιχρή ΣΑΤΑ, που δίνεται από
το Υπουργείο για επενδυτικές δαπάνες και για την διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, όπως και για την

ΣΑΤΑ σχολείων, πυροπροστασίας. Έκανε λόγω για το
μεγαλύτερο μέρος των ΚΑΠ
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι)
που χαρακτηρίζονται σαν
τακτικά για την κάλυψη ανελαστικών δαπανών του
Δήμου (μισθοδοσία, καύσιμα, συντηρήσεις) με τις
δαπάνες μισθοδοσίας να
αγγίζουν τα 2.500.000 εκατ.
ευρώ καθώς και την χρηματοδότηση σε ΟΠΑΚΠΑ και
ΔΗΚΕΦΑ με το ποσό των
420.000 ευρώ για να συνεχίζουν να επιτελούν το σημαντικό τους έργο.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του επεσήμανε ότι: “Ο
προϋπολογισμός του 2019
είναι πραγματικός και ρεαλιστικός, αντιμετωπίζει την
πραγματικότητα και την επιταγή του νόμου και προσπαθεί να δώσει απάντηση στο
σύνολο των απαιτήσεων της
περιφέρειας ευθύνης του
δήμου και να συνεχίσει την

απρόσκοπτη λειτουργία του,
χωρίς να μειωθούν, οι παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες στους πολίτες χωρίς να
θιγούν βασικές ανάγκες της
καθημερινότητας. Σημαντικά
έργα υλοποιούνται και άλλα
σχεδιάζονται να υλοποιηθούν για την προαγωγή και
ακόμη περισσότερο για την
καλυτέρευση της ποιότητας
της ζωής των συνανθρώπων μας, και τα λέω αυτά
καθώς από το 2011 έως και
σήμερα η δημοτική μας
ομάδα με επικεφαλής το
Δήμαρχο, είναι υπεύθυνη
για την ανάπτυξη του τόπου
μας, έχει ψηφίσει και έχει
εκτελέσει όλους τους προηγούμενους
προϋπολογισμούς και νομίζω ότι τα έχει
καταφέρει σε πολύ μεγάλο
βαθμό, αφού το έργο μας
είναι εμφανές τόσο στην
πόλη όσο και στα χωριά και
θα έλεγα ότι αξιολογείται
θετικά, αν όχι από όλους

από τους περισσότερους
των
συμπολιτών
μας.
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του
δήμου, τα οποία εργαζόμενα
με ζήλο επαγγελματισμό
υπευθυνότητα και μεθοδικότητα έχουν βοηθήσει το
δήμο, τα τελευταία 8 χρόνια
για να καταρτίζουμε ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς
και να υλοποιούνται οι στόχοι, καθώς και όλους τους
συναδέλφους αυτοδιοικητικούς για τη συνεργασία. Με
τα δεδομένα αυτά καλώ το
σώμα να υπερψηφίσει τον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019”.
Τον προϋπολογισμό ψήφισε
η παράταξη της πλειοψηφίας, καθώς και της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Μαρία

Ίφου και Ε. Κατσιαούνης
(μόνο έξοδα Μισθοδοσίας)
επίσης και οι τρεις ανεξάρτητοι
σύμβουλοι
κ.κ.
Γιώργος
Αρσενόπουλος,
Σταύρος
Πουλαράκης,
Δέσποινα Συροπούλο, ενώ
παρών ψήφισε ο κ. Νικ.
Γκατζόγιας της αξιωματικής
αντιπολίτευσης (παράταξης
Χρ. Καπετάνου). Απών από
την
συνεδρίαση
του
Προϋπολογισμού ήταν οι κκ.
Χρ. Καπετάνος, Σοφία
Χατζηπλή, Δημ. Γκίζας,
Κων/νος Παπανικολάου, Γ.
Νταφόπουλος (παράταξης
Χρ.
Καπετάνου),
Β.
Πατσιούρας
(παράταξης
Μ.Ίφου)
και
Κων/νος
Τασόκας
(Λαϊκή
Συσπείρωση).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Μάθετε το αγαπημένο σας
όργανο εύκολα, γρήγορα
και προπάντων σωστά!
Πιάνο, Αρμόνιο, Ακορντεόν,
Βιολί, Κιθάρα.
Σχολή Σύγχρονης Μουσικής

Ηλεκτρική Κιθάρα, Ηλεκτρικό
Μπάσο, Ντραμς.
Σχολή Λαϊκής – Ρεμπέτικης
Μουσικής

Μπουζούκι, Τζουράς,
Μπαγλαμάς.
Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής

Κλαρίνο, Κρουστά,
Παραδοσιακό Βιολί.
Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών

Ωδική, Αρμονία, Αντίστιξη,
Φούγκα,
Ενοργάνωση Πνευστών,
Σύνθεση.
Νέα τμήματα:

Φωνητική με Ελληνικό & Ξένο
ρεπερτόριο.

Ούτι,

Παραδοσιακό Βιολί.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Ρ. Φεραίου 3 (έναντι Ι. Ν. Αγ.
Παρασκευής) Φάρσαλα Τηλ: 24910
26656, Fax: 24910 26656
Email: odeioperitexnon@yahoo.gr
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Την υποψηφιότητα του Κώστα
Αγοραστού για την Περιφέρεια
Θεσσαλίας στηρίζει το Ποτάμι

“Χόρεψαν” τα
Τζουμέρκα!!!

Τ

η στήριξη του
Ποταμιού στον
περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα
Αγοραστό για τις
ερχόμενες περιφερειακές
εκλογές εξέφρασαν
στελέχη του κόμματος του
Σταύρου Θεοδωράκη που
συναντήθηκαν μαζί του
στην έδρα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
στη Λάρισα.
Ο γραμματέας της Τοπικής
Οργάνωσης του Ποταμιού
στη Λάρισα κ. Κώστας
Ιακωβάκης
τόνισε
ότι
«εκφράσαμε
στον
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
κ. Αγοραστό την απόφαση
του κόμματός μας να στηρίξει την υποψηφιότητά του
και το συνδυασμό του
«Συμμαχία υπέρ των πολιτών » για την επανεκλογή
του στον περιφερειακό
θώκο στις ερχόμενες εκλογές και τη συνέχιση της επιτυχημένης πολιτικής που
έχει ασκήσει όλα αυτά τα
χρόνια. Συμπορευόμαστε

μαζί του στο πλαίσιο μιας
προοδευτικής μεταρρυθμιστικής ατζέντας προς όφελος της Θεσσαλίας και των
πολιτών της».
Από την πλευρά του ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κώστας Αγοραστός σε
δηλώσεις του υποστήριξε τα
εξής:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω
τα στελέχη του Ποταμιού
που συμπορεύονται με την
παράταξη μας «Συμμαχία
υπέρ
των
Πολιτών».
Άλλωστε η παράταξή μας

έχει ιδρυθεί πάνω σε αρχές
και αξίες ανθρώπινες και
ανεξάρτητες που αντιπροσωπεύουν τη κοινωνία και
απευθύνεται σε ευρύτερες
δυνάμεις του μεταρρυθμιστικού
και
προοδευτικού
χώρου. Με έργα και πράξεις
και όχι λόγια, ακολουθούμε
μια ανθρώπινη πολιτική και
ευχαριστούμε όλους που
μας στηρίζουν, αλλά κυρίως
τον κάθε Θεσσαλό και την
κάθε Θεσσαλή που είναι
καθημερινά δίπλα μας και
παλεύουν για μια καλύτερη

Θεσσαλία».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο γραμματέας της
Τ.Ο.
Λάρισας
του
Ποταμιού
κ.
Κώστας
Ιακωβάκης, το μέλος της
Κ.Ε. του Ποταμιού κ.
Δημήτρης Σακατζής, το
στέλεχος του Ποταμιού
Λάρισας
κ.
Κων/νος
Πλίτσης
και
ο
Αντιπεριφερειάρχης
Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
Απόστολος Μπέμπης.

Ο

Πολιτιστικός
Σύλλογος
επαρχίας
Φαρσάλων «Τα
Τζουμέρκα» χόρεψε την
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου
στο “Κτήμα Αίγλη” στην
Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση του Συλλόγου.
Η εκδήλωση ήταν απόλυτα
επιτυχημένη και η πρόεδρος του Συλλόγου
κ. Παληογιάννη – Πιτσάβα
Γιάννα ευχαριστεί θερμά
όλα τα μέλη του Συλλόγου,
τους επίσημους και όλους
όσους τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση του Συλλόγου.
Το παρών έδωσαν η
Επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης«Δημοτική
Αναγέννηση» κ. Μαρία
Ίφου, οι Δημ. Σύμβουλοι
κ.κ.
Νίκος
Γκατζόγιας,
Σταύρος
Πουλαράκης,
Δέσποινα
Συροπούλου,
Ντίνος Βαρακλιώτης, καθώς
και Εκπρόσωποι Συλλόγων
και Φορεών της Επαρχίας
Φαρσάλων και πλήθος
κόσμου, διασκεδάζοντας με
παραδοσιακά ακούσματα.
Σύσσωμο το Δ.Σ. του
Συλλόγου εύχεται σε όλο
τον κόσμο Καλή Χρονιά
με υγεία και ευτυχία.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Εμπορικός Σύλλογος και “Παρέμβαση” διοργάνωσαν
μια απόλυτα επιτυχημένη εκδήλωση!!!

Μ

ε μεγάλη επιτυχία
διεξήχθη η
εκδήλωση του
Εμπορικού
Επιχειρηματικού
Συλλόγου Επαρχίας
Φαρσάλων «ΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΙ
ΒΑΣΙΛΗ» σε συνεργασία
με το «Κέντρο Διάγνωσης
και Θεραπείας
Διαταραχών
«Παρέμβαση» την
Κυριακή 30/12/2018 στην
Κεντρική Πλατεία της
πόλης.

Όλα τα παιδιά δημιούργησαν
Χριστουγεννιάτικες
ζωγραφιές και έφτιαξαν διάφορες κατασκευές.
Οι Αγιοβασιλίτσες δημιούργησαν στα πρόσωπα των
παιδιών χαρούμενες ζωγραφιές κι ο Αι Βασίλης έπαιξε
παιχνίδια με τα παιδιά και
μοίρασε γλυκίσματα και
δωράκια σε όλους.
Το σιντριβάνι σοκολάτας
που περίμεναν όλα τα παιδιά με ανυπομονησία γλύκανε μικρούς και μεγάλους.
Στο τέλος της εκδήλωσης

Κατέρρευσε οροφή από φωτιά
σε εργοστάσιο στην Λάρισα,
τεράστιες οι υλικές ζημιές

Τ

ιτάνια μάχη με τις
φλόγες έδωσαν το
Σάββατο το
απόγευμα δεκάδες
πυροσβέστες, οι οποίοι
προσπαθούσαν να
θέσουν υπό έλεγχο τη
μεγάλη φωτιά που
ξέσπασε στο εργοστάσιο
παιδικών επίπλων
«ΗΡΑ», έξω από τη
Λάρισα.
Η φωτιά στο εργοστάσιο
που βρίσκεται στο 10ο χλμ.
της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Λάρισας – Θεσσαλονίκης,
μετά τον κόμβο Κουλουρίου,
ξεκίνησε το απόγευμα του
Σαββάτου και γρήγορα
πήρε μεγάλες διαστάσεις.
Την ώρα εκκίνησης της πυρ-

καγιάς στον χώρο δεν
υπήρχαν εργαζόμενοι.
Στο σημείο έσπευσαν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις ξεκινώντας την επιχείρηση κατάσβεσης.
Η οροφή του εργοστασίου
κατέρρευσε ενώ υπάρχουν
τεράστιες υλικές ζημιές,
μετά από ώρες η φωτιά
τέθηκε υπό έλεγχο.
Τις ακριβείς αιτίες από τις
οποίες ξέσπασε η φωτιά
διερευνά, στο πλαίσιο προανάκρισης,
κλιμάκιο
Ανακριτικού Τμήματος της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Λάρισας, το οποίο το πρωί
της Κυριακής ήδη βρίσκεται
στο τόπο του συμβάντος.

βραβεύτηκαν οι τρεις καλύτερες ζωγραφιές και τα παιδιά κέρδισαν τα πρωτοχρονιάτικα δωράκια τους .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Εμπορικού Επιχειρηματικού
Συλλόγου ευχαριστεί τον
Δήμο Φαρσάλων για τη στήριξη , τα στελέχη του
Κέντρου Διάγνωσης και
Θεραπείας
Διαταραχών
«Παρέμβαση» για την εξαιρετική συνεργασία.
Επίσης ευχαριστεί θερμά
για την βοήθεια τους :
α)
κ.κ. Καλογήρου

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΧΡΟΝ
Η
Λ
Α
Κ

ΙΑ

Ανδριάνα, Σιώμου Φωτεινή,
Ντοκούζη
Βασιλική,
Τζερεμέ Χριστίνα
β) κ. Παδιώτη Θέμη για την
τεχνική υποστήριξη
γ)
το Ζαχαροπλαστείο
«Αρχοντή» για το σιντριβάνι
σοκολάτας,
δ) τα
καταστήματα «Εν
Χρω» και « Γιούπι» για τα
δωράκια που προσέφεραν.
Ευχόμαστε σε όλο τον
κόσμο
Καλή
και
Δημιουργική Χρονιά!!!

CMYK
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Έβγαλε και τα πρώτα συμπεράσματα στο φιλικό με τον ΑΟ Ναρθακίου

Εποχή Δανιλούλη στον πάγκο του Αχιλλέα Φαρσάλων

Ε

ποχή Δημήτρη
Δανιλούλη διανύει
εδώ και λίγες
ημέρες η ομάδα του
Αχιλλέα Φαρσάλων
καθώς η Διοίκηση των
«Μυρμιδόνων» τα βρήκε
σε όλα με τον έμπειρο
τεχνικό ο οποίος ανέλαβε
τα «ηνία» του Αχιλλέα
Φαρσάλων.
Αναλυτικά η επίσημη ανακοίνωση και οι πρώτες
δηλώσεις του νέου τεχνικού
του Αχιλλέα Φαρσάλων:
«Η Διοίκηση της ομάδος μας
ανακοινώνει την έναρξη της
συνεργασίας της με τον

προπονητή κ. Δημήτρη
Δανιλούλη.
Ο κ. Δανιλούλης είναι 44
ετών και βρίσκεται στην
προπονητική από το 2004
όπου βρέθηκε στον πάγκο
του Βουκεφάλα Λάρισας
μέχρι το 2009.
Μετέπειτα κάθισε στον
πάγκο του Σμόλικα Φαλάνης
από το 2009 έως το 2010
και από το 2011 έως το
2013.
Από εκεί βρέθηκε για δυο
χρόνια από το 2013 έως το
2015 στην ομάδα της
Γλαύκης, ενώ αργότερα
στον πάγκο του Αετού

Αμυγδαλέας.
Τέλος βρέθηκε για δυο
σεζόν στον πάγκο της ΑΕ
Κιλελέρ.
Έχει πανηγυρίσει επτά
φορές συνολικά ανόδους,
ενώ έχει εμπειρία έξι ετών
από πάγκους σε ομάδες της
Α ΕΠΣΛ κατηγορίας.
Η Διοίκηση της ομάδος μας
τον καλωσορίζει στην ομάδα
του Αχιλλέα Φαρσάλων και
του εύχεται καλή αγωνιστική
σεζόν με υγεία και επιτυχίες.
Επίσης η Διοίκηση της ομάδος μας ευχαριστεί θερμά
τον υπηρεσιακό τεχνικό κ.
Αρίστο Παπαγεωργίου, ο

Γιόρτασαν τα Χριστούγεννα
στην Δόξα Υπέρειας!

οποίος
βοήθησε
τον
Αχιλλέα Φαρσάλων σε μια
δύσκολη συγκυρία.
Ο κ. Παπαγεωργίου θα
παραμείνει στο τεχνικό
επιτελείο το οποίο θα ηγείται ο κ. Δανιλούλης.
Ο Αρίστος Παπαγεωργίου
επιστρέφει στο αγωνιστικό
τμήμα της Ακαδημίας
Αχιλλέως Φαρσάλων ως
πρώτος προπονητής.
Ο κ. Δανιλούλης στις
πρώτες του δηλώσεις
ως προπονητής του
Αχιλλέα
Φαρσάλων
τόνισε:
«Ευχαριστώ πολύ την
Διοίκηση
του
Αχιλλέα
Φαρσάλων για την προσέγγιση και το ενδιαφέρον της.
Ο Αχιλλέας Φαρσάλων είναι
μια μεγάλη ομάδα που βρίσκεται σε μια μεταβατική
περίοδο.
Στόχος μου είναι να δώσω
το 100% του εαυτού μου για
να δικαιώσω την Διοίκηση
της ομάδος και να πετύχουμε τους στόχους μας».
Αναφορικά με την μεταγραφική περίοδο του
Ιανουαρίου και το αν θα
ενισχυθεί σε αυτή ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων

δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Στόχος μας είναι η ενίσχυση με παίκτες έτοιμους που
να προσφέρουν άμεσα και
να βοηθήσουν από την
αρχή.
Είναι δύσκολο το «παζάρι»
του Ιανουαρίου, όμως θα
κινηθούμε με σωστές και
στοχευμένες αποφάσεις,
προς την καλύτερη ενίσχυση».
Μάλιστα ο κ. Δανιλούλης
κάθισε ήδη για πρώτη
φορά στον πάγκο της
ομάδος
του
Αχιλλέα
Φαρσάλων
την
Παρασκευή
28
Δεκεμβρίου στο φιλικό
παιχνίδι των Μυρμιδόνων
με τον ΑΟ Ναρθακίου το
οποίο και κέρδισε με σκορ
2 – 1 ο Αχιλλέα Φαρσάλων
με τον τεχνικό των κιτρινόμαυρων να βγάζει τα
πρώτα
συμπεράσματά
του.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με
τον ΑΟ Ναρθακίου να σκοράρει με ένα όμορφο τελείωμα του Παπαθανασίου στο
14′ ενώ ο ίδιος παίκτης
έχασε δυο καλές στιγμές
στην συνέχεια του πρώτου
μέρους όπου ο ΑΟΝ ήταν

Κ Α Λ Η

πιο ορεξάτος και επιθετικός.
Στο δεύτερο μέρος ο
Αχιλλέας πήρε τα ηνία και
έχασε κάποιες καλές στιγμές
με
τους
Ζιώγα,
Παπακωνσταντινού, Τσούλη
και Ζησόπουλο όμως δεν
κατάφερε να σκοράρει.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με ένα σουτ του Πίρε
που πέρασε λίγο άουτ.
Στα τελευταία πέντε λεπτά ο
Αχιλλέας κατάφερε να σκοράρει δις.
Αρχικά στο 85′ ο Ζιώγας με
όμορφη κούρσα και πλασέ
κέρδισε τον Ζειμπέκη και
πέτυχε το 1 – 1.
Ενώ ο ίδιος παίκτης πέντε
λεπτά αργότερα νίκησε τον
έμπειρο κιπερ του ΑΟΝ από
τα 11 βήματα, έπειτα από
πέναλτι που υπέπεσε ο
Φάνης Πρίφτης και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 2 – 1.
Πλέον
ο
Αχιλλέας
Φαρσάλων στρέφει την
προσοχή του στο παιχνίδι
του πρωταθλήματος με τον
Δωτιέα Αγιάς το οποίο θα
διεξαχθεί
το
ερχόμενο
Σάββατο 5 Ιανουαρίου στο
Δημοτικό
Στάδιο
των
Φαρσάλων.

Χ Ρ Ο Ν Ι Α !

Ε

ορταστικό

τραπέζι
πραγματοποίησε

η ομάδα της Δόξας
Υπέρειας εν όψει των
εορταστικών ημερών.
Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές
της ομάδος τα είπαν σε
χαλαρό οικογενειακό κλίμα
και πέρασαν λίγες στιγμές
χαλάρωσης όπως ακριβώς
επιβάλλει η περίοδος των
εορτών στην οποία βρισκόμαστε.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ!!!
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Αγγελίες
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2017-18
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
06:15
06:45
07:45
09:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
10:45
13:00 Α ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
16:45
19:30
21:30 ΤΡΙΤΗ &
ΠΕΜΠΤΗ
22:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ.

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
10:15
13:30 (ΤΡ-ΠΕ)
15:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
10:15

ΣΑΒΒΑΤΟ
07:45
10:00
12:00
14:30
16:30
18:30
20:30

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
08:45
10:45
13:15
16:30
18:30
20:30

ΛΑΡΙΣΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
05:15
05:45
06:45
09:00 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
11:00

15:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
15:30
ΛΑΜΙΑ - ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:45

12:00
13:35 Α. ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ
15:00
17:00
19:15
20:30 ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
21:00 ΔΕ-ΤΕΤ-ΠΑΡ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06:45
09:00 ΑΧ
11:00
13:30 ΑΧ
15:00
17:00
19:30

ΚΥΡΙΑΚΗ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:45
09:45
12:00
15:00
17:00
19:30

10:45(ΤΡ-ΠΕ)
12:20
ΣΑΒΒΑΤΟ
05:15
12:20
ΚΥΡΙΑΚΗ
12:20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, με
διδακτική εμπειρία,
παραδίδει μαθήματα σε μαθητές δημοτικού, γυμνάσιου,
λυκείου και σε φοιτητές.
Τηλ.6974519288
ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο συνολικής έκτασης 6
στρεμμάτων επί της
οδού Λαρίσης , (
πλησίον εγκαταστάσεις Σούρλας –
Τσοπανάκης)
.
Πληροφορίες
Τα σ τ ε μ ί ρ ο γ λ ο υ
Γεώργιος
:
6951866000
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
γραφείο 65τμ επι
της οδού 25ης
Μαρτίου 10 στα
Φάρσαλα στον 2ο
όροφο (πάνω από
το καφενείο του κου
Γκουντόπουλου).
Τιμή 200 ευρώ.
Πληροφορίες:

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

2421215133,
6982163000.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο
για εργασία από το
καφέ BEAU BAR.
Πληροφορίες εντός
του καταστήματος.

Χριστουγεννιάτικη
γιορτή στο
Δημοτικό Σχολείο
Ευυδρίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι
στα Κάτω Βασιλικά
έκτασης 14 στρεμμάτων στη θέση
Ανοίγματα
Τηλέφωνο επικοινωνίας:697807022
3
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
διαμέρισμα 85 τ.μ.
επί
της
οδού
Ερμού 61 με αυτόνομη κεντρική θέρμ α ν σ η .
Επικοινωνία στα
τηλ. : 6932459070
& 6977608008

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ με εμπειρία
παραδίδει
ιδιαίτερα
μαθήματα σε μαθητές
Δημοτικού – Γυμνασίου
– Λυκείου.
Τιμές προσιτές.
Επικοινωνία στο τηλ.:
6974611056

Σ

ε μία όμορφη
γιορτινή
ατμόσφαιρα και με
ιδιαίτερη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η
χριστουγεννιάτικη γιορτή
των μαθητών του
Δημοτικού Σχολείου
Ευυδρίου - Λόφου,
παρουσία γονέων και
πλήθους κόσμου.
Το διαχρονικό νόημα της
μεγάλης εορτής εκφράστηκε
και αποδόθηκε με θεατρικά
δρώμενα, αφηγήσεις, τραγούδια και μουσική, δημιουργώντας μια κατανυκτική
ατμόσφαιρα. Με το πέρας
της γιορτής μοιράστηκαν
δώρα στους μαθητές , προσφορά
του
Συλλόγου
Γονέων.
Την επιμέλεια της γιορτής
είχαν
οι
δάσκαλοι,
Aλεξάνδρα Βασιλειάδου και
Κωνσταντίνα Μπρέτα, τη
μουσική επιμέλεια η εκπαιδευτικός Μουσικής Κάλλια

Τσαγγάλη, ενώ η γιορτή
εμπλουτίστηκε με ξενόγλωσσα χριστουγεννιάτικα
τραγούδια που επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Χάιδω
Μπουγιατζή,
Αφροδίτη
Καταγεωργίου και Δήμητρα
Ντάσιου, Αγγλικής, Γαλλικής
και Γερμανικής Γλώσσας
αντίστοιχα. Η γιορτή έκλεισε
με ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο χορευτικό που επιμελήθηκε η εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής Δήμητρα
Φάρρου.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους οι εφημέριοι π. Κωνσταντίνος και
π. Τίτος των Δ.Δ. Ελληνικού
και Πολυνερίου αντίστοιχα,
ο δημοτικός σύμβουλος
Δήμου Φαρσάλων Κων.
Γιαχνής, ο πρόεδρος του
Δ.Δ. Μεγάλου Ευυδρίου
Σπύρος Τσιτσικλής, η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων,
Γεωργία Αγγελακοπούλου
καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.

Τρίτη 1/1: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Πέμπτη
3/12: Λαμίας 28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455
Τετάρτη 2/1: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

24910-23012
Πέμπτη 3/1: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:
24910-22465
Παρασκευή 4/1: Ζαχοπούλου Στυλιανή

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Δ/νση:

Πλατεία Λαού Τηλ: 24910-22251
Σάββατο 5/1: Γιακούλα Δ/νση: Αχιλλέως 18 Τηλ:

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

24910 – 23770
Κυριακή 6/1: ΑντωνιάδηςΝικόλαος Δ.νση: Κουκουφλή
13 Τηλ: 24910 - 23089
Δευτέρα 7/1: Καράμπας Νικόλας Δ/νση: Λαμίας 3
Τηλ: 24910 - 22939

ΚΙΤΣΙΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

ΤΗΛ. ΟΙΚ.: 24910 24143 ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΙΝ.: 6981 992077 / 6945 498538

Επικαιρότητα

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου
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Επιδείνωση του καιρού και οδηγίες
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Α

πό την Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας
ανακοινώνονται τα εξής, σύμφωνα με το
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας
Ε.Μ.Υ, το οποίο ισχύει από την Δευτέρα
31/12/0218, προβλέπεται επιδείνωση
του καιρού με κυρία χαρακτηριστικά τις
ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως
στα θαλασσιά- παραθαλάσσια τμήματα,
τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά
καθώς και σε περιοχές της ηπειρωτικής
χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο και

τους θυελλώδεις βόρειους άνεμους στο
Αιγαίο.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνιστά του πολίτες:
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους
και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά
και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής του
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και
δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες
περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των
έντονων καιρικών φαινομένων.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από

Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει
το 2019 στην φορολογία

Τ

ο νέο έτος φέρνει
αλλαγές στη
φορολογία. Μεταξύ
αυτών είναι και η αύξηση
του τέλους στη χρήση
πλαστικής σακούλας,
σημαντικές αλλαγές στο
ύψος των φόρων που
επιβαρύνουν την
απόκτηση και την κατοχή
ακινήτων κ.α.
Οι οκτώ κυριότερες αλλαγές
είναι οι εξής:
1. Αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους που επιβάλλεται
στη
χρήση
πλαστικής
σακούλας από 1/1/2019.
Σήμερα, κάθε λεπτή πλαστική σακούλα χρεώνεται με
περιβαλλοντικό τέλος 0,03
ευρώ, επί του οποίου επιβάλλεται ΦΠΑ, οπότε οι
καταναλωτές πληρώνουν
0,04 ευρώ. Από την 1η
Ιανουαρίου το περιβαλλοντι-

κό τέλος θα αυξηθεί στα
0,07 ευρώ ανά πλαστική
σακούλα και μαζί με τον
ΦΠΑ θα φτάσει τα 0,09
ευρώ.
2. Αυξομειώσεις σε 17
φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην απόκτηση και την
κατοχή ακίνητης περιουσίας
λόγω εφαρμογής νέων αντικειμενικών τιμών σε χιλιάδες περιοχές της χώρας.
Μεταξύ των φόρων που θα
επηρεαστούν από την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών
είναι ο Φόρος Μεταβίβασης
Ακινήτων, ο ΦΠΑ 24% που
επιβάλλεται στις πωλήσεις
νεόδμητων κτισμάτων που
δεν αποτελούν πρώτη
κατοικία, ο φόρος χρησικτισίας κτισμάτων κ.α.
3. Μείωση των επιβαρύνσεων από τον ΕΝΦΙΑ κατά
2,72% έως 30% το επόμενο
έτος για περίπου 5,4 εκατ.
νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας
200.000 ευρώ.
4. Μείωση του συντελεστή
φορολόγησης των κερδών
από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα
νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες από 29%
για τη χρήση του 2018 σε
28% για τη χρήση του 2019.

5. Κατάργηση του ΕΦΚ που
επιβάλλεται στο κρασί από
1/1/2019. Ο ΕΦΚ, που επιβαρύνει με συντελεστή 20
ευρώ ανά χιλιόλιτρο το
κρασί, θα καταργηθεί από
το νέο έτος. Δηλ. το κρασί
θα απαλλάσσεται από τον
ΕΦΚ.
6. Μείωση του ΦΠΑ από το
13% στο 6% για τα ηλεκτρονικά μπαστούνια και τις γραφομηχανές Braille που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ, καθώς
επίσης και για τα εισιτήρια
των συναυλιών,
7. Υποβολή χωριστών
δηλώσεων
φορολογίας
εισοδήματος από τους έγγαμους. Σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων,
αν τα τεκμήρια διαβίωσης
που βαρύνουν τον έναν εκ
των δύο συζύγων προσδιορίζουν το τεκμαρτό εισόδημά του σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος, η επιπλέον διαφορά εισοδήματος
δεν θα είναι δυνατόν να
καλυφθεί από το δηλωθέν
εισόδημα του άλλου συζύγου, διότι αυτό θα αναγράφεται σε ξεχωριστή δήλωση.
8. Εξαίρεση από το τέλος
επιτηδεύματος ορισμένων
ακόμη κατηγοριών φορολογουμένων.

μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες
πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου
ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ.
κάτω από μπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των
κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως
Τροχαία κλπ.
Συγκριμένα προβλέπονται τα εξής:
1. Τη Δευτέρα (31-12-2018) (παραμονή
πρωτοχρονιάς) α. Ισχυρές βροχές και
κυρίως στα θαλασσιά-παραθαλάσσια τμήματα καταιγίδες θα επηρεάσουν αρχικά τα
νησιά του Ιουνίου και την Πελοπόννησο,
οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν στα
υπόλοιπα
ηπειρωτικά
(εκτός
της
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης),
τις Κυκλάδες, την Κρήτη και από το βράδυ
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα
Δωδεκάνησα.
β. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν αρχικά στα
ηπειρωτικά ορεινά που βαθμιαία θα επηρεάσουν και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Δυτικής-Κεντρικής Μακεδονίας, της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας και τα βορειοτέρα
τμήματα της Στερεάς (ενδεικτικό υψόμετρο
300 με 500 μετρά) καθώς και περιοχές της
Εύβοιας, της Πελοποννήσου και των υπολοίπων τμημάτων της Στερεάς (ενδεικτικό
υψόμετρο 500 μετρά).

Τη νύχτα οι χιονοπτώσεις στην Κεντρική
Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα ενταθούν
ενώ αναμένονται και στα ημιορεινά της
Αττικής (ενδεικτικό υψόμετρο 500 μετρά) γ.
Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα επικρατήσουν από
το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο.
2. την Τρίτη (01-01-2019) (Πρωτοχρονιά)
α. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα,
οι οποίες βαθμιαία θα περιοριστούν στα
νοτιοανατολικά.
β. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα
ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και των
νησιών του Βόρειου Αιγαίου καθώς και σε
περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικό υψόμετρο 300 με 500 μετρά) της
Δυτικής-Κεντρικής
Μακεδονίας,
της
Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς, της
Εύβοιας και της Πελοποννήσου.
Από τις βραδινές ώρες οι χιονοπτώσεις στα
δυτικά και βόρεια θα σταματήσουν και τη
νύχτα θα εξασθενήσουν στις υπόλοιπες
περιοχές.
γ. Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με
9 μποφόρ θα επικρατήσουν στο Αιγαίο που
βαθμιαία από τη νύχτα θα εξασθενήσουν.
δ. παγετός κατά τόπους ισχυρός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά.

Ποιοι συνταξιούχοι θα δουν
αυξήσεις στις αποδοχές τους
το 2019

Π

ολλοί
συνταξιούχοι θα
δουν αυξήσεις
στις αποδοχές τους τη
νέα χρονιά.
Οι δικαιούχοι των αυξήσεων
περιλαμβάνουν:
τους σχεδόν 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους που δικαιούνται αυξήσεις 50 ευρώ
τον μήνα. Η καταβολή θα
αρχίσει από τον Ιανουάριο
και θα συνεχιστεί μέχρι και
το 2023. Στην κατηγορία
αυτή περιλαμβάνονται και οι
δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι των οποίων το ΕΚΑΣ
είχε κοπεί.

Τους 180.000 συνταξιούχους χηρείας που λαμβάνουν 260 ευρώ και οι οποίοι
θα εισπράξουν συνολική
αύξηση ύψους 110 ευρώ
τον μήνα. Και αυτή θα καταβληθεί σταδιακά σε βάθος
πενταετίας.
Τους 50.000 χαμηλοσυνταξιούχους αναπηρίας, οι
οποίοι θα εισπράξουν την
αύξηση που θα αρχίσει από
τα 16 ευρώ τον μήνα τον
Ιανουάριο και θα κλιμακωθεί
στα 80 ευρώ το 2023.
Με κριτήριο την αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ, το
2019 θα κρίνει και τι θα συμ-

βεί με τα αναδρομικά των
συνταξιούχων και ειδικότερα
με την επιστροφή των κομμένων δώρων σε δημοσίους
υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η κυβέρνηση έχει
δηλώσει ότι θα εφαρμόσει
την απόφαση αυτή για
όλους ανεξαιρέτως τους
συνταξιούχους.
Με το νέο έτος μειώνεται το
κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών (από το 20%
στο 13,3%) ακολουθώντας
τη ρύθμιση για μείωση του
ασφαλίστρου για κύρια
σύνταξη υπέρ του ΕΦΚΑ..

CMYK
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Ευχαριστήριο από τον
Σύλλογο Φιλανθρωπίας και
Ιεραποστολής «Παναγία
Ελεούσα»

Μ

ε ευγνωμοσύνη
και ιερά
συναισθήματα
ευχαριστούμε όλους τους
επώνυμους και

ανώνυμους δωρητές που
και φέτος τις άγιες μέρες
δεν ξέχασαν τους
αναξιοπαθούντες
αδελφούς αλλά με τη

ΚΑ

ΛΗ

Ο
ΧΡ

Α
ΝΙ

δύναμη της προαιρέσεως
και της αγάπης τους
έκαναν τα παν για να
τους βοηθήσουν.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
1)Το ΔΗΜΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ και
ιδιαίτερα την πρόεδρο της
ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ για την
προσφορά μεγάλης ποσότητας κρεάτων και τυριών.
2)Τον αντιπρόεδρο του
περιφερειακού συμβουλίου
κ. ΤΥΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΟ για την
προσφορά μεγίστης ποσότητας τροφίμων και γαλάτων.
3)Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΥΝΗΓΩΝ
για την προσφορά μεγάλης
ποσότητας κρέατος αγριογούρουνου και
4)Το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΡΥΣΙΩΝ για τη προσφορά
μεγάλης ποσότητας τροφίμων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
συλλόγου εύχεται σε όλα τα
μέλη και τους συνεργάτες
του και σε όλο τον κόσμο
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ, ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ
ΕΤΟΣ, 2019
Με εκτίμηση και αγάπη για
το Δ.Σ., η πρόεδρος
Τσ α λ ο ύ κ η - Μ π ο υ λ α σ ί κ η
Στέλλα.
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