
“Βασίλεψαν” και διασκέδασαν“Βασίλεψαν” και διασκέδασαν
Σύλλογοι και Φορείς της ΕπαρχίαςΣύλλογοι και Φορείς της Επαρχίας

Οδικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώΟδικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ

στα Φάρσαλα ξεκινούν από τηνστα Φάρσαλα ξεκινούν από την

Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια Θεσσαλίας

““Ξύπνησαν” μνήμες, τίμησαν καιΞύπνησαν” μνήμες, τίμησαν και

διασκέδασαν Γυμναστικόςδιασκέδασαν Γυμναστικός

Σύλλογος και Αχιλλέας Σύλλογος και Αχιλλέας Φαρσάλων!!!Φαρσάλων!!!

Πέρασε κατά πλειοψηφία τοΠέρασε κατά πλειοψηφία το

Τεχνικό ΠρόγραμμαΤεχνικό Πρόγραμμα

Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στο Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στο 

δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων 

Αναμνήσεις και εικόνες: Αναμνήσεις και εικόνες: 

Παλιές αθλητικές ΦωτογραφίεςΠαλιές αθλητικές Φωτογραφίες

“Γεφύρι της Άρτας” ο κεντρικός“Γεφύρι της Άρτας” ο κεντρικός

αγωγός νερούαγωγός νερού

*Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών*Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πανθεσσαλική σύσκεψη των αγροτών

Τοπικές κινητοποιήσεις και Τοπικές κινητοποιήσεις και 

κλιμάκωση στην κλιμάκωση στην AgroticaAgrotica

CMYK

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 949 Τιμή: 0,60 ευρώ



Τ
ην ιστορία με το

γεφύρι της Άρτας

θυμίζει ο κεντρικός

αγωγός νερού στην πόλη

των Φαρσάλων.

Από την προηγούμενη

Τετάρτη 15/1 το απόγευμα

όταν και ξεκίνησε ο καθαρι-

σμός των ομβρίων έσπασε

για πρώτη φορά ο κεντρι-

κός αγωγός στο σημείο που

όπως μας ενημέρωσε ο

αντιπρόεδρος του ΔΣ της

ΔΕΥΑ Φαρσάλων κ. Ιωάννη

Αϋφαντή είχε σπάσει μέσα

στις γιορτές και είχε υπάρ-

ξει διακοπή νερού.

Το συνεργείο της ΔΕΥΑΦ

δούλεψε μέχρι αργά για την

αποκατάσταση, η ζημιά

αποκαταστάθηκε όμως με

το που συνδέθηκε το νερό

έσπασε σε άλλο σημείο ο

αγωγός.

Εν τέλει την Πέμπτη το

μεσημέρι επανήλθε η υδρο-

δότηση στην πόλη των

Φαρσάλων μετά από τις

δυο φορές που αποκατα-

στάθηκε το σπάσιμο του

αγωγού σε δυο σημεία.

Όμως την Δευτέρα 20/1 ο

αγωγός έσπασε και πάλι με

τα συνεργεία της ΔΕΥΑΦ να

κάνουν υπεράνθρωπες

προσπάθειες για να μην

μείνει και πάλι η πόλη

χωρίς νερό.

Σε επικοινωνία που είχαμε

με τους αρμόδιους μας ενη-

μέρωσαν ότι ο αγωγός είναι

αρκετά προβληματικός και

γίνεται μεγάλη προσπάθεια

ώστε να αποκαταταθούν οι

ζημιές.

Δεδομένα για όλους μας

είναι δύσκολο να επιβιώ-

σουμε χωρίς νερό, όμως

δεν θα πρέπει να παραβλέ-

ψουμε τον παράγοντα

φύση και το μόνο δεδομένο

είναι οτι τα συνεργεία είναι

συνεχώς στα “κόκκινα”.

Την στιγμή πάντως που

τυπώνεται η εφημερίδα το

πρόβλημα φαίνεται να έχει

αποκατασταθεί και ευχή

όλων είναι να μην υπάρξει

εκ νέου διακοπή νερού.
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ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ

κιν. 6936 308 008

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΣ» δεν

έχει καμία σχέση με τους πλανόδιους παλιατζήδες που

χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας. 

Εκ της Διευθύνσεως

Τετάρτη 22/1/2020 

Ηλιοφάνεια, Θερμοκρασία -2/13c 

Τρίτη 21/1/2020
Ηλιοφάνεια - Θερμοκρασία -3/9c

Πέμπτη 23/1/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία -1/14c

Παρασκευή 24/11/2020
Ηλιοφάνεια θερμοκρασία -1/11c

Σαββάτο 25/1/2020
Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 3/14c

Κυριακή 26/1/2020
Βροχές, θερμοκρασία 4/14c

Δευτέρα 27/1/2020
Συννεφιά, θερμοκρασία 3/14c

Α ΠΑ ΓΟ ΡΕΥΕ ΤΑΙ η α να δη μο σί ευ ση, ο λι κή,

με ρι κή ή πε ρι λη πτι κή, ή κα τά πα ρά φρα ση, ή

δια σκευ ή α πό δο ση του πε ριε χο μέ νου της ε φη -

με ρί δας με ο ποιον δή πο τε τρό πο, μη χα νι κό, η -

λε κτρο νι κό, φω το τυ πι κό, ή αλ λο, χω ρίς προ η -

γού με νη γρα πτή ά δεια του εκ δό τη. Νό μος

2121/1993 και κα νό νες Διε θνούς Δι καί ου πού ι -

σχύ ουν στην Ελ λά δα. 

Éäéïêôçóßá: 

ÔÓÉÁÍÁÊÁÓ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εκδότης - Διευθυντής

Τσιανάκας Νίκος

Βόλου 5 Φάρσαλα

τηλ. 24910 26617 / 24910 28018  

fax: 24910 26617

www.protostypos.gr

Facebook Page: Protos Typos

Email:protostypos@yahoo.gr

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΚΙΝ: 6955972125

“Γεφύρι της Άρτας” ο “Γεφύρι της Άρτας” ο 

κεντρικός αγωγός νερούκεντρικός αγωγός νερού

protostypos.grprotostypos.gr

Για περισσότερα νέα και φυσικά το Ιντερνετικό

Ραδιόφωνο (Web Radio) της 

εφημερίδας μας μπείτε στο επίσημο site μας στο

www.protostypos.gr

Λ
ίγο πριν την ψήφιση

του Τεχνικού

Προγράμματος και

των υπολοιπών θεμάτων

του τελευταίου Δημοτικού

Συμβουλίου μια

αντιπαράθεση έκανε την

παράταξη του κ. Άρη

Καράχαλιου της μείζονος

αντιπολίτευσης δηλαδή να

αποχωρήσει σύσσωμη από

την αίθουσα.

Αφορμή στάθηκε μια αντιπα-

ράθεση του προέδρου της

ΤΚ Βρυσιών κ. Κων/νου

Μπερσιάνη με τον κ.

Καραχάλιο με αφορμή την

γεώτρηση στα Βρυσιά.

Η συζήτηση εκτροχιάστηκε,

ανέβηκαν οι τόνοι και αυτό

οδήγησε στην απόφαση της

αποχώρησης από την αίθου-

σα τόσο του κ. Καραχάλιου

όσο και των Συμβούλων της

παράταξής του.

Πάντως από την τοποθέτηση

του κ. Καραχάλιου πριν την

ψήφιση φάνηκε ότι συμφω-

νούσαν στα περισσότερα

σημεία για το τεχνικό πρό-

γραμμα με την δημοτική

αρχή – με ορισμένες επιση-

μάνσεις – δείχνοντας την

πρόθεση τους, ότι θα ήταν

θετικοί, ως προς την ψήφιση

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.

Δαμιανός, αφού ανέφερε ότι

λυπάται για την αποχώρηση

της παράταξης λίγο πριν την

ψήφιση του τεχνικού προ-

γράμματος από την συνε-

δρίαση, σημείωσε ότι προ-

σπάθησε να επαναφέρει την

συζήτηση σε ηρεμία.

Πάντως ο κ. Μπερσιάνης

τόνισε ότι επ ουδενί δεν ανα-

φέρθηκε προσωπικά στον κ.

Καραχάλιο και δεν του επιτέ-

θηκε παρά μόνο παρέθεσε

τα γεγονότα.

Έτσι πέραν του Τεχνικού

Προγράμματος η παράταξη

του κ. Καραχάλιου δεν ψήφι-

σε και τα υπόλοιπα θέματα

τόσο εντός όσο και εκτός

ημερήσιας διάταξης τα οποία

αφορούσαν τα εξής:

Κατανομή του χρηματικού

υπολοίπου της επιχορήγησης

του άρθρου 27 του Ν.

3756/2009 (ποσό

189.036,45€).

Λήψη απόφασης κατανομής

ποσού 378.100,00€ από το

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ.

Αποδοχή ποσού

168.090,00€ από το ΥΠ.ΕΣ.

μηνιαία τακτική επιχορήγηση

(από 7η μέχρι και 12η) έτους

2019, για υλοποίηση έργων

και επενδυτικών δραστηριο-

τήτων.

Αποδοχή ποσού 118.389,99€

από το ΥΠ.ΕΣ., συμπληρω-

ματική κατανομή από

Κεντρικούς Αυτοτελείς

Πόρους (Κ.Α.Π.) έτους 2019.

Έγκριση ανανέωσης του

χρόνου, της παραχώρησης

δωρεάν κατά χρήση του

Δημοτικού Σχολείου Βρυσιών

που λειτουργεί ως «Σχολικό

Μουσείο Δημοτικής

Εκπαίδευσης» (αίτημα συλ-

λόγου με την Επωνυμία:

«ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ –

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙ-

ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»).

Εκτός Ημερησίας Διάταξης

Αποδοχή Απόφασης

Ένταξης Χρηματοδότησης

για το Παλαίο Δημοτικό

Σχολείο Αμπελίάς, για την

δημιουργία Υπαίθριου χώρου

αναψυχής στην Βαμβακού,

και για Αστικές Αναπλάσεις

στον Δήμο Φαρσάλων.

Επίσης αφορούσε το θέμα

εργασιών, προμήθειας και

εγκατάστασης προκατασκευ-

ασμένου κτιρίου στο Ευίδριο

για την μετεστέγαση του

Πυροσβεστικού Σώματος και

ψήφισμα για την ανακοίνωση

της Ενωτικής Ομοσπονδίας

Αγρ. Συλ. Ν. Λάρισας με όλα

τα θέματα να ψηφίζονται και

να περνούν ομόφωνα.

Αντιπαράθεση και αποχώρηση της Αντιπαράθεση και αποχώρηση της 

παράταξης του κ. Καραχάλιου από το Δ.Σ.παράταξης του κ. Καραχάλιου από το Δ.Σ.



Η
εφημερίδα μας

συνεχίζει στο

δεύτερο μέρος

της στήλης Αναμνήσεις

και εικόνες με “άρωμα”

Φαρσάλων.

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει

ότι όποιος ξεχνά την

Ιστορία του και τις αναμνή-

σεις του δεν έχει μέλλον,

αποφασίσαμε να χαρίσουμε

σε όλους εσάς τους ανα-

γνώστες μας ρετρό φωτο-

γραφίες μιας άλλης παρελ-

θοντικής εποχής της

Επαρχίας Φαρσάλων για

να θυμούνται οι παλιοί και

να μαθαίνουν οι νέοι.

Κάθε εβδομάδα ένα ξεχωρι-

στό θέμα με πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό θα φιγουρά-

ρει στις σελίδες της εφημε-

ρίδας μας και θα αφορά

θέματα των Φαρσάλων

προηγούμενων δεκαετιών

με σκοπό να ξυπνήσουμε

τις αναμνήσεις και την

Ιστορία μας.

Αυτή την φορά θα «βουτή-

ξουμε» στο παρελθόν της

αθλητικής ιστορίας των

Φαρσάλων και με αφορμή

την κοινή εκδήλωση μνήμης

και ιστορίας δυο ιστορικών

σωματείων του Αχιλλέα

Φαρσάλων και του Γ.Σ.

Φαρσάλων θα θυμηθούμε

παλιές δόξες των δυο συλ-

λόγων που έφεραν πολλές

επιτυχίες στον αθλητισμό

της Επαρχίας Φαρσάλων.
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι...

Αναμνήσεις Αναμνήσεις καικαι εικόνεςεικόνες με ...“άρωμα” Φαρσάλωνμε ...“άρωμα” Φαρσάλων



Π
αρουσία αθλητών,

παλαίμαχων,

παραγόντων και

αρκετών Φαρσαλινών

πραγματοποιήθηκε το

Σάββατο το βράδυ κοινή η

εκδήλωση των δυο

Φαρσαλινών σωματείων,

του Αχιλλέα Φαρσάλων και

του Γυμναστικού Συλλόγου

Φαρσάλων, όπου

“ξύπνησαν” μνήμες,

τίμησαν και διασκέδασαν

Γυμναστικός Σύλλογος και

Αχιλλέας Φαρσάλων!!!

Η εκδήλωση περιλάμβανε

βραβεύσεις σε παλιές και

νέες δόξες του ποδοσφαίρου

και του μπάσκετ της επαρ-

χίας Φαρσάλων.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση

παρέθεσαν οι πρόεδροι των

δυο Συλλόγων κ.κ Σιώμου

Έρη και Αθανάσιος Λέφας , ο

πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.

κ. Χρήστος Μπασαγιάννης, ο

πρόεδρος της ΕΠΣΝ Λάρισας

κ. Μπουχλαριώτης, ο κ.

Τάκης Παραφέστας, ο κ.

Βασ. Λιούπης και η

κ.Νταραγιάννη.

Συγκεκριμένα, από τον

Αχιλλέα Φαρσάλων βραβεύ-

τηκαν οι κ.κ. Παραφέστας

Τάκης, Χατζημήτρος

Νικόλαος, Βουλγαράκης

Σωτήρης, Γιαννακόπουλος

Παναγιώτης, Τσιανάκας

Βασίλης, Παπαδόπουλος

Αποστόλης, Κορδαλής

Παναγιώτης.

Από τον Γ.Σ.Φαρσάλων βρα-

βεύτηκαν οι κ.κ. Τάκης

Μόκας, Κων/νος Τασόκας,

Αντωνόπουλος Κώστας,

Βερόγγος Αργύρης,

Τσαπραίλης Χρήστος,

Μπανάκας Ευάγγελος,

Αντωνόπουλος Δημήτρης.

Στην εκδήλωση παρευρέθη-

καν ο Δήμαρχος Φαρσάλων

κ. Μάκης Εσκίογλου, ο πρόε-

δρος του Δ.Σ. Φαρσάλων κ.

Δαμιανός Κων/νος, οι

Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χατζηπλή

Σοφία, Γκατζόγιας Νικόλαος,

Κουκουλιός Σταύρος, οι

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ

Μπρόζος Κων/νος, Γούσιας

Δημήτρης, Τριάντης Ιωάννης,

οι τοπικοί σύμβουλου κ.κ

Φωτεινή Πιτσιάβα και Ντίνος

Βαρακλιώτης, ο πρόεδρος

της ΤΚ Ναρθακίου κ.

Λελεντζής Θανάσης.

Ακολούθησε λαϊκόδημοτικό

πρόγραμμα από τους

Φαρσαλινούς τραγουδιστές,

Γιάννη Γκόβαρη και Κατερίνα

Τασιόπουλου και τον Ζάντζα

Αλέξανδρο στο μπουζούκι με

την πολυμελή ορχήστρα

τους.
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6947638533

* Άριστη ποιότητα
* Άψογη εξυπηρέτηση

* Εγγύηση η πολύχρονη

πείρα μας

* Προσιτές τιμές

ΚΤΗΜΑ
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““Ξύπνησαν” μνήμες, τίμησαν και διασκέδασαν Ξύπνησαν” μνήμες, τίμησαν και διασκέδασαν 

Γυμναστικός Σύλλογος και Αχιλλέας Φαρσάλων!!!Γυμναστικός Σύλλογος και Αχιλλέας Φαρσάλων!!!



Ξ
εκίνησαν από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας οι

εργασίες κατασκευής των

δύο κυκλικών κόμβων

στην Επαρχιακή Οδό

Λάρισας – Φαρσάλων. Ο

πρώτος θα βρίσκεται στη

διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Λάρισας με την οδό

Φαρσάλων και ο

δεύτερος  στην

διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Φαρσάλων με την Εθνική

Οδό Λάρισας  -

Φαρσάλων. Το έργο είναι

συνολικού

προϋπολογισμού

3.500.000 ευρώ. Σε πρώτο

στάδιο ξεκίνησαν οι

εργασίες μετατροπής του

σηματοδοτούμενου

κόμβου σε κυκλικό στη

διασταύρωση του

Περιφερειακού Δακτυλίου

Φαρσάλων με την Εθνική

οδό Λάρισας  -

Φαρσάλων. Από σήμερα

καταργούνται οι

σηματοδότες και η

ρύθμιση κυκλοφορίας του

κόμβου θα γίνεται  με  τη

χρήση εργοταξιακού

κυκλικού κόμβου , ο

οποίος θα παραμείνει

μέχρι την ολοκλήρωση

των εργασιών στην

τελική μορφή του κόμβου 

«Ένα σημαντικό οδικό έργο

που αφορά την πόλη της

Λάρισας και των

Φαρσάλων παίρνει σάρκα

και οστά από την

Περιφέρεια Θεσσαλίας»

τόνισε σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός και

συμπλήρωσε:«Σε συνεργα-

σία με τις υπηρεσίες μας

προχωράμε το έργο της

κατασκευής των δυο κυκλι-

κών κόμβων στην

Επαρχιακή Οδό Λάρισας –

Φαρσάλων που πρόκειται

να διευκολύνουν την κυκλο-

φορία των οχημάτων και να

ενισχύσουν την οδική

ασφάλεια. Με στρατηγική

και σχεδιασμό αναβαθμί-

ζουμε τις υποδομές της

Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας, τις υποδομές της

Θεσσαλίας. Ένα σύγχρονο

οδικό δίκτυο είναι κομβικό

τόσο για την σωστή εξυπη-

ρέτηση των αναγκών των

κατοίκων, των επισκεπτών

και των επιχειρήσεων, όσο

και για την αναπτυξιακή

πορεία της Περιφέρειάς

μας. Παρακαλούμε, τους

χρήστες της οδού να σέβο-

νται και να τηρούν τον

Κ.Ο.Κ. και την εργοταξιακή

σήμανση και να επιδείξουν

υπομονή για το χρονικό

διάστημα που απομένει,

έως την ολοκλήρωση των

εργασιών».

Στοιχεία έργου

Η διαμόρφωση του κυκλι-

κού κόμβου στη διασταύ-

ρωση του Περιφερειακού

Δακτυλίου Φαρσάλων με

την Εθνική οδό Λάρισας –

Φαρσάλων  αποτελείται

από:

•Την κεντρική νησίδα (συνο-

λικής διαμέτρου d=22.00m),

που είναι η διαμορφωμένη

περιοχή στο κέντρο του

κυκλικού κόμβου, γύρω

από την οποία γίνεται η

κυκλοφορία.

•Το βατό κράσπεδο (apron

area) συνολικού πλάτους

μετά των κρασπεδόρειθρων

2,50μ.

•Το πλάτος του κυκλικού

δακτυλίου Wκ. Το κυκλικό

οδόστρωμα έχει πλάτος

b=10,0m όπως προκύπτει

βάσει των γερμανικών

κανονισμών και περιλαμβά-

νει δύο λωρίδες κυκλοφο-

ρίας από 5,00μ έκαστη.

•Την εξωτερική διάμετρο

του εγγεγραμμένου κύκλου.

Έχει τιμή D=48.00m.

Μετράται από το εξωτερικό

άκρο του κυκλικού κόμβου

και αποτελεί το απαραίτητο

μέτρο για να περιγραφεί το

μέγεθος του κυκλικού κόμ-

βου.

•Η αποχέτευση των

ομβρίων από το κατάστρω-

μα της οδού γίνεται με

ελεύθερη ροή στο έρεισμα

της και κατόπιν στους υφι-

στάμενους αποδέκτες

παραπλεύρως της οδού. 

Προβλέπεται η τοποθέτηση

οριζόντιας και κατακόρυφης

μόνιμης σήμανσης και

ΣΑΟ, σύμφωνα με την

μελέτη οριζόντιας – κατακό-

ρυφης σήμανσης και ασφά-

λισης. Η ασφάλιση του

έργου επιτυγχάνεται με την

τοποθέτηση μονόπλευρων

πλευρικών μεταλλικών στη-

θαίων ασφαλείας (ΣΑΟ)

στην περιοχή των κόμβων

στις θέσεις όπου υπάρχουν

τάφροι με βάθος άνω του

0,50μ.

Στο έργο θα γίνει εγκατά-

σταση ηλεκτροφωτισμού σε

όλο το μήκος του.  Ο σχε-

διασμός του συστήματος

ηλεκτροφωτισμού του

έργου θα είναι για εγκατά-

σταση συνεχούς ηλεκτρο-

φωτισμού. Τα φωτιστικά

σώματα οδικού φωτισμού

τύπου βραχίονα, θα είναι

τελευταίας τεχνολογίας με

φωτεινές πηγές τεχνολογίας

διόδων φωτοεκπομπής

(LED), προσφέροντας

πολλά πλεονεκτήματα,

όπως:

•Μεγάλη εξοικονόμηση

ενέργειας - έως και 85%

•Καλή απόδοση χρωμάτων,

καθιστώντας ευκολότερο

για τους χρήστες τον προ-

σανατολισμό τους

•Μεγάλη διάρκεια ζωής -

μέχρι και 100.000 ώρες, με

αποτέλεσμα σε λιγότερο

συντήρηση

•Ενιαίο, υψηλής ποιότητας

λευκό φώς, με θερμοκρασία

χρώματος 4.000Κ
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Κ. Αγοραστός: « Έργα ουσίας που συμβάλλουν που δίνουνΚ. Αγοραστός: « Έργα ουσίας που συμβάλλουν που δίνουν

ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας μας»ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας μας»

Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στο Δύο νέοι κυκλικοί κόμβοι στο 

δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων 



Τ
ις τοποθετήσεις του
Δημοτικού
Συμβουλίου της

Πέμπτης 16/1 μονοπώλησε
το “καυτό” ζήτημα της
διακοπής του νερού με
τοποθετήσεις και
ερωτήσεις των
συμβούλων.
Αρχικά αναλύθηκε η προσπά-
θεια που έγινε για την αποκα-
τάσταση της βλάβης, από
τους υπαλλήλους, από τον
δημοτικό σύμβουλο της πλει-
οψηφίας και μέλους της
ΔΕΥΑΦ κ. Γιάννης Τριάντη, ο

οποίος απάντησε και σε ερω-
τήσεις της κ. Ίφου. Ο κ.
Γκέβρος από την πλευρά του,
ανέφερε ελλιπή ενημέρωση,
όσον αφορά την χρονική
διάρκεια της πρώτης προ-
γραμματισμένης διακοπής και
απευθυνόμενος προς τον
πρώην δήμαρχο κ. Άρη
Καραχάλιο έθεσε ερώτηση,
για πιο λόγο ο δήμος δεν είχε
μπει στην κινητικότητα του
δημοσίου. Την απάντηση ως
προς το πρώτο σκέλος έδωσε
ο κ. Τριάντης λέγοντας ότι δεν
μπορεί κάποιος να γνωρίζει

πως θα εξελιχθεί μια εργασία
στο δίκτυο. Ο κ. Καραχάλιος
συμφώνησε με τον κ. Τριάντη,
με την σημείωση ότι θα μπο-
ρούσε να προστεθεί μόνο η
ώρα έναρξης της διακοπής,
και ως προς το δεύτερο σκέ-
λος της ερώτησης για την
κινητικότητα, ανέφερε μεταξύ
άλλων, ότι στα χρόνια της κρί-
σης δεν μπορούσε ο δήμος
να προσλάβει κόσμο. Tο προ-
σωπικό το οποίο προσλήφθη-
κε (συμβασιούχοι) οι περισ-
σότεροι δεν είχαν εντοπιότητα
(προϋπόθεση την οποία δεν
έχει βάλει λανθασμένα το
κράτος) με αποτέλεσμα ο
οποιοδήποτε ερχόταν να έβρι-
σκε οποιοδήποτε τρόπο να
προσπαθεί να φύγει από τα
Φάρσαλα, ακόμα και νομικό,
συνέπεια όλων αυτών, ήταν
να υπάρχει έλλειψη προσωπι-
κού.
Αντικείμενο συζήτησης όπως
φυσικά αναμενόταν έγινε και η
“κλειστή” συνάντηση για τον
δρόμο Φάρσαλα – Λάρισα,
του υπουργού υποδομών με
τον Περιφερειάρχη, βουλευ-
τές του κόμματος, της κυβέρ-
νησης και τους δημάρχους
Αμέσως μετά ξεκίνησε ο
κύκλος των τοποθετήσεων
για το Τεχνικό Πρόγραμμα και
η ψήφισή του.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης του κ. Άρη
Καραχάλιου σε μια μακροσκε-
λή τοποθέτηση του αρχηγού
της, ανέφερε μεταξύ άλλων,
ότι το συγκεκριμένο τεχνικό
πρόγραμμα ικανοποιεί την
παράταξή τους, έχοντας επι-
μέρους ενστάσεις για τις αστι-
κές αναπλάσεις, τις οποίες
όπως ανέφερε, θεωρούν
κυρίαρχες για μια μεσαία
πόλη, όπως τα Φάρσαλα,
δίνοντας την δυνατότητα στον
οποιοδήποτε να βρεθεί από
κάθε γειτονιά στο κέντρο της
πόλης. Επίσης, σημείωσε ότι
πολλά από τα έργα που βρί-
σκονται στην λίστα αποτελούν
συνεχιζόμενα έργα της
πρώην δημοτικής αρχής,
χαρακτηρίζοντας αρνητική την
εξέλιξη να μην μπορεί ολο-
κληρώσει το έργο της, η εκά-
στοτε αρχή, και να χρειάζονται
τρία έως επτά χρόνια, από
την διαδικασία της διεκδίκη-
σης, της ένταξης, του ελέγχου

και της υπογραφής της συμ-
βάσεως, ενώ αντίθετα τα έργα
να θέλουν από ένα έως έξι
μήνες να εκτελεστούν.
Πρόταση που τελικά δεν πρό-
λαβαν να ψηφίσουν.
Η παράταξη της ελάσσονος
αντιπολίτευσης της κ. Μαρία
Ίφου σημείωσε μεταξύ άλλων
ότι είναι θετικό,  ότι η δημοτική
συνεχίζει έργα προηγούμε-
νων δημοτικών αρχών, έτσι
λοιπόν κατά την διάρκεια της
θητείας της, προετοίμασε
έργα, όπως το άγαλμα του
Αχιλλέα, τον Απιδανό κλπ,
έργα τα οποία παρέλαβαν οι
επόμενοι, ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Για τις κοινότητες έκανε
λόγο ότι θα πρέπει να έρχο-
νται σε επικοινωνία με τους
προέδρους το τι θέλουν, ώστε
να περιμένει την σειρά του, το
κάθε χωριό να υλοποιηθεί το
πρόγραμμά τους, ενώ κλείνο-
ντας τόνισε ότι συννενούμε
στο τεχνικό πρόγραμμα.
Η παράταξη του κ. Κων/νου
Τύμπα, χαρακτήρισε αντιανα-
πτυξιακό το τεχνικό πρόγραμ-
μα, το οποίο όπως περιέγρα-
ψε είναι μια κακή σύνθεση
ιδεών. Δεν λύνει κανένα πρό-
βλημα της πόλης και των
χωριών και το καταψήφισε.
Ο κ. Δημητρακόπουλος
σημείωσε ότι δήμος έχει συνέ-
χεια αναφέροντας, ότι καλό
είναι στο τέλος κάθε προ-
γράμματος να βλέπουμε τι
από αυτά τα έργα έχουν υλο-
ποιηθεί, ενώ παράλληλα τόνι-
σε χαρακτηριστικά οτι θα πρέ-
πει να δώσουμε το βάρος στα
χρόνια προβλήματα του
τόπου, στον δρόμο Φάρσαλα
– Λάρισα και στο νερό.
Από την πλευρά της Λαϊκής
Συσπείρωσης Φαρσάλων ο κ.
Αναγνώστου, αφού ευχαρί-
στησε το προσωπικό και την
τεχνική υπηρεσία για το τεχνι-
κό πρόγραμμα το οποίο συνέ-
ταξε, το καταψήφισε αναφέ-
ροντας μεταξύ άλλων ότι είναι
ένα πρόγραμμα “μακριά” από
τους κατοίκους του δήμου
Φαρσάλων, καθώς απουσιά-
ζουν έργα κομβικής σημασίας
όπως αντιπλημμυρικά, αντι-
σεισμικής θωράκισης σε
δημόσια κτίρια, χαρακτηρίζο-
ντας έκθεση ιδεών, που ανα-
ζητούν χρηματοδότηση και
παράλληλα κατήγγειλε τις
αντιλαϊκές κυβερνήσεις.
Ο Δήμαρχος Μάκης
Εσκίογλου, ανέφερε, ότι το

συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν
είναι “πλούσιο” όμως είναι
στα οικονομικά μέτρα του
δήμου, αναλύοντας την φιλο-
σοφία του. Σημείωσε δε, ότι
θα προσπαθήσουν να κάνουν
όσο το δυνατόν περισσότερες
μελέτες, ώστε να είναι έτοιμος
ο δήμος προς ένταξη σε χρη-
ματοδοτικό εργαλείο. Από την
πλευρά της, η αντιδήμαρχος
κ. Σοφία Χατζηπλή σημείωσε
ότι είναι ο πρώτος προϋπολο-
γισμός του τεχνικού προ-
γράμματος της νέας δημοτι-
κής αρχής, κρίνοντας τον ρεα-
λιστικό και περιλαμβάνει έργα
στην πόλη και στα χωριά τα
οποία είναι προς υλοποίηση.
Η προσπάθεια της νέας δημο-
τικής αρχής ήταν να στραφεί
προς την κεντρική εξουσία
χαρακτηρίζοντας ευχάριστο

οτι οι πόρτες ήταν ανοιχτές.
Μίλησε για τα συνεχιζόμενα
έργα και για νέα έργα που θα
προσθέσει η νέα δημοτική
αρχή.
Νωρίτερα, πριν την έναρξη
της συνεδρίασης, έγινε η
καθιερωμένη κοπή της βασι-
λόπιτα, με τον πρόεδρο του
Δ.Σ. και τους αρχηγούς των
παρατάξεων του δημοτικού
συμβουλίου, την οποία ευλό-
γησε ο αρχιερατικός επίτρο-
πος π. Βασίλης. Το φλουρί
κέρδισε ο δημοτικός σύμβου-
λος κ. Γιώργος
Αγγελακόπουλος που αντι-
στοιχούσε σε ένα συμβολικό
δώρο, το οποίο ήταν προσφο-
ρά του προέδρου του Δ.Σ.
Κων/νος Δαμιανού.
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Τοπικά Νέα

Πέρασε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, Πέρασε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020, 

“μονοπώλησε” το καυτό θέμα του νερού στις τοποθετήσεις “μονοπώλησε” το καυτό θέμα του νερού στις τοποθετήσεις 

- Κυριακή 26/1 το “ΝΑΣΕΛΟΣ TRAVEL” διοργανώνει

μονοήμερη εκδρομή στον Ιερό Ναό του Αγίου Παϊσίου

στην Θεσσαλονίκη.

- Κυριακή 2/2, το “NΑΣΕΛΟΣ TRAVEL”

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην

Θεσσαλονίκη

-Σάββατο 25/1, το Φιλ. Σωμ “Φίλες της Αγάπης” 

διοργανώνει εκδρομή στην “Κιβωτό του Κόσμου”, στο ορφα-

νοτροφείο Βόλου καθώς και επίσκεψη στον Βόλο.

Πληροφορίες: Στράτου Ελένη, 6977210007

- Δευτέρα 27/1, Απογευματινή Προσκυνηματική Εκδρομή

Ι.Μ. Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην Κονταριώτισσα

Κατερίνης.

- Σάββατο 1/2 & Κυριακή 2/2, το “Nefeli Travel” 

διοργανώνει εκδρομή στην έκθεση “Agrotica” στην

Θεσσαλονίκη

-29/2-2/3 Τρίημερη Εκδρομή τις Απόκριες, Οχρίδα - Μονή

Οσίου Ναούμ - Στρούγκα - Μπίτολα

- 2 Διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε 

ξενοδοχείο 4* - Ξεναγήσεις

-Σάββατο 7/3, Παρακολούθηση Θεατρικής Παράστασης

“Τρείς Αδερφές” του Άντον Τσέχωφ, Θέατρο Βεάκη - Αθήνα

*Δεκτά Θεατρικά Εισιτήρια ΟΓΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ

MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ



Σ
τα πλαίσια του

προγράμματος

πρόληψης από τις

κινητές μονάδες της 5ης

Υγειονομικής Περιφέρειας

Θεσσαλίας και Στερεάς

Ελλάδας και σε

συνεργασία με το Δήμο

Φαρσάλων, σας

ενημερώνουμε ότι από

την Δευτέρα 20-01-2020

και για τέσσερις (4)

εβδομάδες, στο Κέντρο

Υγείας Φαρσάλων θα

πραγματοποιούνται οι

παρακάτω εξετάσεις:

· Μαστογραφία (πρόγραμ-

μα πρόληψης για τον καρκί-

νο του μαστού σε γυναίκες

ηλικίας 40 έως 60 ετών)

κατόπιν ραντεβού στο τηλ.

6940306978.

· Μέτρηση οστικής μάζας

(έλεγχο για οστεοπόρωση

σε γυναίκες μετά την εμμη-

νόπαυση και σε άνδρες

άνω των 60 ετών) κατόπιν

ραντεβού στο

τηλ.6940306978.

· Έλεγχος αναπνευστικής

λειτουργίας (σπιρομέτρηση

για καπνιστές/στριες άνω

των 40 ετών) κατόπιν

ραντεβού στο

τηλ.6940306978.

· Μικροβιολογικές και

Αιματολογικές εξετάσεις

(βιοχημικές) κατόπιν ραντε-

βού στο τηλ.6940306978.

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕ-

ΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(ΕΚΤΟΣ ΑΡΓΙΩΝ) ΚΑΙ

ΩΡΕΣ 09.00 ΜΕΧΡΙ

13.00.ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΠΟ

Παρασκευή 17/1/2020.

Υπεύθυνος Δράσης:

Μπαλατσός Κων/νος –

Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ,

Δημοτικός σύμβουλος

Δήμου Φαρσάλων

Α
ίσιο τέλος είχε

συντονισμένη

επιχείρηση των

αρχών κοντά στα

μεσάνυχτα της Δευτέρας

στο χωριό Ευύδριο

Φαρσάλων, καθώς ένας

70χρονος άνδρας

βρέθηκε σε αρδευτικό

κανάλι, ο οποίος

αναζητούνταν από τους

οικείους, καθώς είχε

εξαφανιστεί από το

σπίτι, λίγες ώρες

νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμέ-

νος που έπασχε από

άνοια, διέφυγε της προσο-

χής των οικείων του, βρέ-

θηκε εκτός σπιτιού, γεγο-

νός που ανησύχησε την

οικογένεια και χωριανούς

του, οι οποίοι ξεκίνησαν

άμεσα τον εντοπισμό του

στην περιοχή.

Τελικά με την συνδρομή

κατοίκων του χωριού της

κοινότητας, της αστυνο-

μίας (αστυνομικοί από

Φάρσαλα και ενός περι-

πολικού με αστυνομικούς

από την Λάρισα), πυρο-

σβεστικής και εταιρείας ιδ.

φύλαξης

Αποστολακόπουλος, ο

70χρονος εντοπίστηκε σε

αρδευτικό κανάλι από

συγχωριανό του, κοντά

στα μεσάνυχτα, δίνοντας

ένα τέλος στην αγωνία

τους. Αστυνομικοί του Α.Τ.

Φαρσάλων με περιπολικό

τον μετέφεραν προληπτι-

κά στο Κ.Υ.Φαρσάλων για

τις απαραίτητες εξετάσεις

και στην συνέχεια μετα-

φέρθηκε στην οικογένεια

του.

Πηγή: Εφημερίδα

Τ
ρία νέα σημαντικά

έργα συνολικού

προϋπολογισμού

3.450.000 ευρώ ξεκινούν

το επόμενο διάστημα από

την Περιφέρεια

Θεσσαλίας για την

βελτίωση της ασφάλειας

του οδικού δικτύου των

Φαρσάλων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν

από την Οικονομική

Επιτροπή οι δημοπρατή-

σεις των έργων και σύντο-

μα αναμένεται να υπογρα-

φούν από τον

Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Κώστα Αγοραστό οι συμβά-

σεις για την υλοποίηση

τους.

Αναλυτικότερα τα έργα

έχουν ως εξής:

– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ

ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ-ΠΟΛΥΔΑ-

ΜΕΙΟ-ΕΡΕΤΡΕΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ

ΟΔΟΣ (Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ)».

Προϋπολογισμού:

700.000,00 €

– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ

ΑΠΟ ΟΡΙΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΩΣ ΑΜΠΕΛΙΑ (Δ. ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ)». Προϋπολογισμού:

1.250.000,00 €

– «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Π.Ε.Ο.

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ

ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ»

Προϋπολογισμού:

1.500.000,00 €

Σε δηλώσεις του ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός επεσή-

μανε τα εξής: «Η

Περιφέρεια Θεσσαλίας χρη-

ματοδοτεί και υλοποιεί τρία

νέα οδικά έργα στα

Φάρσαλα. Είναι έργα στα

οποία διεισδύουν οι επιθυ-

μίες των πολιτών και συμ-

βάλλουν στην ενίσχυση της

ασφαλής μετακίνησης των

ανθρώπινων κοινοτήτων.

Σε συνεργασία με τις

Υπηρεσίες της Περιφέρειας

και τους Περιφερειακούς

Συμβούλους δίνουμε λύσεις

και παράγουμε μετρήσιμο

αποτέλεσμα συμβάλλοντας

στην βελτίωση της καθημε-

ρινότητας των συνανθρώ-

πων μας. Τα έργα και οι

δράσεις μας αποτελούν

πηγή πραγματικής ελπίδας

στη ζωή των Θεσσαλών

γιατί δημιουργούν θέσεις,

εργασίας, μόχλευση στην

τοπική οικονομία και κινούν

την πραγματική οικονομία

της περιοχής».
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Οδικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στα Φάρσαλα ξεκινούν απόΟδικά έργα ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στα Φάρσαλα ξεκινούν από

την Περιφέρεια Θεσσαλίαςτην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ο
Δήμος Φαρσάλων

πραγματοποίησε

το μεσημέρι της

Τετάρτης 15/1 συνάντηση

για την διοργάνωση του

Φαρσαλινού

Καρναβαλιού.

Θέλοντας να ενισχύσει για

ακόμη μια χρονιά τον

θεσμό, κάλεσε όλους τους

φορείς της πόλης στην

αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίου σε μια πρώτη

συνάντηση – συζήτηση,

για το καρναβάλι, ώστε να

ενημερωθούν αλλά και να

δώσουν νέες ιδέες και προ-

τάσεις.

Το παρόν εκ μέρους του

Δήμου, έδωσε ο πρόεδρος

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ Χρήστος

Μπασαγιάννης όπου έπαιξε

και τον ρόλο του συντονιστή

καθώς και μέλη της κοινό-

τητας Φαρσάλων. Επίσης

συμμετείχαν εκπρόσωποι

πολιτιστικών συλλόγων,

τοπικών κοινοτήτων, εμπο-

ρικού συλλόγου, επισιτι-

στές, σύλλογοι γονέων και

κηδεμόνων και φορείς της

πόλης.

Ακολούθησε συζήτηση και

όλοι συμφώνησαν στην ενί-

σχυση δράσεων με την

συνδρομή του Δήμου,

καθώς και στην δημιουργία

επιτροπής για τον προ-

γραμματισμό του

Καρναβαλιού, απευθύνο-

ντας παράλληλα κάλεσμα

σε όσους εθελοντικά

θέλουν να βοηθήσουν αλλά

και να συμμετάσχουν στην

καρναβαλική παρέλαση. Τις

επόμενες ημέρες θα ανα-

κοινωθεί το θέμα του

Φαρσαλινού καρναβαλιού

και θα δοθούν περαιτέρω

πληροφορίες για την δήλω-

ση ομάδων από τον οργανι-

σμό.

Συναντήθηκαν για την διοργάνωση του Φαρσαλινού ΚαρναβαλιούΣυναντήθηκαν για την διοργάνωση του Φαρσαλινού Καρναβαλιού

Εξετάσεις από την 5η ΥΠΕ σεΕξετάσεις από την 5η ΥΠΕ σε

συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων 

στο Κ.Υ. Φαρσάλωνστο Κ.Υ. Φαρσάλων

Αίσιο τέλος για 70χρονο στο Αίσιο τέλος για 70χρονο στο 

Ευύδριο ΦαρσάλωνΕυύδριο Φαρσάλων



Ο
Σύλλογος

Ιεροψαλτών

«Ρωμανός ο

Μελωδός» έκοψε την

Πρωτοχρονιάτικη

Βασιλόπιτα στο Κατάστημα

«EPAVLIS» του κ. Γ.

Νταραγιάννη παρουσία

πλήθους κόσμου και του

Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη κ.κ. Τιμοθέου

ο οποίος ευλόγησε και

έκοψε την πίτα.

Εν συνεχεία μίλησε ο πρόε-

δρος κ. Γεώργιος Αργυρός

ευχαριστώντας του; παρευ-

ρισκόμενους, εν συνεχεία

τον λόγο πήρε ο κ

Λεωνίδας Ντάσιος και ο κ.

Αποστόλου Χρήστος στον

οποίο ο πρόεδρος κ.

Αργυρός εκ μέρους του

Δ.Σ. του προσέφερε μια

εικόνα του Χριστού.

Ακολούθησε γλέντι με

ζωντανή μουσική με τους

περισσότερους ψάλτες να

δείχνουν το ταλέντο τους

πέραν της εκκλησιαστικής

μουσικής και στα Δημοτικά

αλλά και Λαϊκά τραγούδια.

Τ
ην Κυριακή

19/1

πραγματοποιή

θηκε η κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης

πίτας των χορευτικών

του ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ.

Η εκδήλωση πραγματο-

ποιήθηκε στον χώρο του

Πολιτιστικού Κέντρου

των Φαρσάλων παρου-

σία του προέδρου του

ΟΠΑΚΠΑ Δ..Φ κ.

Χρήστου Μπασαγιάννη.

Μ
ια ευχάριστη

επίσκεψη

περίμενε τους

μικρούς του 4ου

νηπιαγωγείου Φαρσάλων

την προηγούμενη

Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός

Λαρισαίος ζωγράφος και

υπεύθυνος δάσκαλος στο

ελεύθερο εργαστήρι ζωγρα-

φικής στα Φάρσαλα

Αποστόλης Μακρής, επι-

σκέφθηκε το νηπιαγωγείο

στα πλαίσια του προγράμ-

ματος eTwinning «Η παρέα

των ζωγράφων, Η παλέτα

των χρωμάτων.»που υλο-

ποιείται από τις νηπιαγω-

γούς Παππά Όλγα και

Καπνιά Παναγιώτα σε

συνεργασία με άλλα νηπια-

γωγεία της Ελλάδας.

Ο κ. Μακρής μάγεψε τους

μικρούς μαθητές με τα χρώ-

ματα και την μεταδοτικότητά

του. Οι μαθητές είχαν την

ευκαιρία να τον παρακολου-

θήσουν να δημιουργεί ένα

πίνακα από την αρχή , εξη-

γώντας τους πως να πειρα-

ματίζονται με τις πολλές και

διαφορετικές αποχρώσεις

και πως να τα χρησιμοποι-

ούν στα δικά τους έργα.

Αποτέλεσμα αυτής της

όμορφης συνάντησης ήταν

η δημιουργία δύο υπέρο-

χων έργων του, που χάρισε

στο σχολείο μας.

Η επίσκεψη του κ. Μακρή

ενθουσίασε τους μικρούς

μαθητές και υποσχέθηκαν

να ζωγραφίσουν τα δύο

έργα που μας

σχεδίασε,εφαρμόζοντας όλα

όσα τους έδειξε και πως θα

ασχοληθούν περισσότερο

με την τέχνη της ζωγραφι-

κής για να γίνουν όλοι τους

…μικροί καλλιτέχνες.

CMYK
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ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

““Βασίλεψαν” τα χορευτικά του ΟΠΑΚΠΑΒασίλεψαν” τα χορευτικά του ΟΠΑΚΠΑ

Ο ζωγράφος Αποστόλης Μακρής στο 4ο ΝηπιαγωγείοΟ ζωγράφος Αποστόλης Μακρής στο 4ο Νηπιαγωγείο

Έκοψε την βασιλόπιτα ο Σύλλογος Ιεροψαλτών ΦαρσάλωνΈκοψε την βασιλόπιτα ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Φαρσάλων

Σ
τις 26 Ιανουαρίου

ημέρα Κυριακή στα

γραφεία του

Σύλλογου

Σαρακατσαναίων

Επαρχίας Φαρσάλων (

ΛΑΜΙΑΣ 95) θα

ξεκινήσουν οι πρόβες

των χορευτικών

τμημάτων.

•Στις πρόβες μπορούν να

συμμετέχουν παιδιά ηλικίας

τεσσάρων ετών και άνω.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6983783965

Ξεκίνουν τα χορευτικά τμήματα των ΣαρακατσαναίωνΞεκίνουν τα χορευτικά τμήματα των Σαρακατσαναίων



Τ
ην Δευτέρα 20/1 το

απόγευμα στο

Πολιτιστικό Κέντρο

των Φαρσάλων

πραγματοποιήθηκε η

Πανθεσσαλική Σύσκεψη

των Αγροτών με σκοπό

να τεθούν επί τάπητος τα

σοβαρά ζητήματα που

απασχολούν τον

αγροτικό τομέα και να

παρθούν αποφάσεις εν

όψει των συντονισμένων

κινητοποιήσεων που

αναμένεται να γίνουν.

Αφότου αρχικά συζητήθη-

καν όλα τα ζητήματα που

ταλανίζουν επί καθημερινής

βάσεως την αγροτική τάξη

με τις χαμηλές τιμές των

προϊόντων τους, το κόστος

παραγωγής, πετρέλαιο,

φάρμακα, λιπάσματα κ.α.

τα οποία αποτελούν τροχο-

πέδη στην ανάπτυξη και

στην συνέχιση του πρωτο-

γενούς τομέα εν συνεχεία

ξεκίνησε η συζήτηση γύρω

από τις μελλοντικές αγροτι-

κές κινητοποιήσεις που

αναμένεται να γίνουν.

Σύσσωμος ο αγροτικός

κόσμος υπήρξε σύμφωνος

στο να «μετρήσουν τις

δυνάμεις τους» ο καθένας

τοπικά με πολύμορφες

τοπικές αγροτικές κινητο-

ποιήσεις,  με πρώτο στόχο

μια κλιμακωμένη αντίδραση

την 1η Φεβρουαρίου στην

έκθεση της Θεσσαλονίκης

“Agrotica”.

Έπειτα και από την έκθεση

αναμένονται εκ νέου συνα-

ντήσεις ανάλογα φυσικά με

την δυναμική των αγροτών

με σκοπό να συζητηθούν οι

περαιτέρω ενέργειες.

Τ
ην καθιερωμένη

βασιλόπιτα έκοψε ο

πολιτιστικός

Σύλλογος Αγίου Γεωργίου

Φαρσάλων την Κυριακή

το πρωί στο κτίριο που

στεγάζεται, στο σχολείο

του χωριού.

Αρχικά ο ιερέας της ενορίας

π. Γεράσιμος, ευλόγησε την

βασιλόπιτα, και στην συνέ-

χεια την έκοψε με την πρόε-

δρο του συλλόγου κ. Χρ.

Δημακοπούλου και τον

πρόεδρο της τοπ. κοινότη-

τας κ. Φώτη Γρίβα.

Η κοπή της Βασιλόπιτας

έγινε παρουσία, των αντιδη-

μάρχων κ.κ. Σοφίας

Χατζηπλή, Ν. Γκατζόγια, Στ.

Κουκουλιού καθώς και του

δημ. συμβούλου Δημ.

Γούσια. 

Στις ομιλίες τους, αναφέρ-

θηκαν όλοι, στο πνεύμα

συνεργασίας που θα πρέ-

πει να υπάρχει μεταξύ των

φορέων, για το κοινό καλό

του χωριού, αλλά και του

τόπου.
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““Βασίλεψε” ο Σύλλογος Αγίου ΓεωργίουΒασίλεψε” ο Σύλλογος Αγίου Γεωργίου

Τοπικές κινητοποιήσεις και Τοπικές κινητοποιήσεις και 

κλιμάκωση στην κλιμάκωση στην AgroticaAgrotica



Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φαρσάλων-ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1561/28-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για την λειτουργία

Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002949 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και την υπ’ αριθμ. 34/2019

απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας

Δήμου Φαρσάλων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία  2014-2020» -  ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων  ανθρώπινου  δυναμι-

κού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.), που εδρεύει στο Δήμο Φαρσάλων Ν. Λαρίσης,, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία,

έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών (παρ.6 αρθρ 21 Ν.2190/94 και παρ.5 αρθρ.9 τουν.3174/2003.

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρ.8του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία δικαστική συμπαράσταση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων στα Φάρσαλα – Ισόγειο Πλατείας Δημαρχείου, εντός προθεσμίας δέκα

(10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίες δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της

υπηρεσίας μας και στο  χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φαρσάλων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανω-

τέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη , τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων ,αρμόδια Βέρα Βάϊου Κυρίτση (τηλ. επικοινωνίας

:2491350162).  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2020



Με απόλυτο πρωταγωνι-

στή τον Βασίλη Σπανό ο

οποίος πέτυχε χατ τρικ ο

ΑΟ Ναρθακίου κατάφερε

να πάρει μεγάλο “διπλό”

στην έδρα του Ατρόμητου

Βαμβακούς με το εντυπω-

σιακό σκορ 0 – 4.

Έτσι οι γαλάζιοι του Γιάννη

Βασιλείου έφτασαν τους 25

βαθμούς και είναι στην 9η

θέση, ενώ από την άλλη η

ομάδα του Χρήστου

Ανδρεόπουλου με 27

πόντους είναι στην 7η θέση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους γηπεδούχους να χάνουν

δυο μεγάλες ευκαιρίες, όταν

μόλις στο 5′ ο Τασιόπουλος

δοκίμασε το ανάποδο ψαλι-

δάκι με την μπάλα να περνά

μόλις πάνω από τα δοκάρια.

Ενώ στο 20′ ο Τσιτσικλής

έκανε το πλασέ στην κίνηση

με τον Ζειμπέκη να τον στα-

ματά εντυπωσιακά και να

διώχνει σε κόρνερ.

Στο 30′ ο Βράκας εκτέλεσε το

κόρνερ από τα αριστερά και

ο Σπανός με καρφωτή κεφα-

λιά πέτυχε το 0 – 1.

Ενώ δυο λεπτά αργότερα ο

Βαρελάς κέρδισε πέναλτι

από ανατροπή του

Βασιλόπουλου, ο Σπανός

στάθηκε απέναντι στον

Σακελλαρίου και με ψύχραιμο

πλασέ πέτυχε το 0 – 2.

Με το “καλημέρα” του δεύτε-

ρου μέρους ο ΑΟΝ πέτυχε

και τρίτο τέρμα όταν μετά

από βαθιά μπαλιά μέσα στην

περιοχή και κεφαλιά – πάσα

του Σπανού ο Βαρελάς με

κοντινή κεφαλιά πέτυχε το 0

– 3.

Ενώ με την συμπλήρωση

μιας ώρας αγώνα ο Σπανός

πήρε το “ριμπάουντ” και με

πλασέ πέτυχε το 0 – 4.

Εν συνεχεία ο Ατρόμητος

έχασε κάποιες καλές στιγμές,

όμως το 0 – 4 παρέμεινε

μέχρι την λήξη της αναμέτρη-

σης.

Οι Συνθέσεις

Ατρόμητος Βαμβακούς

(Χρήστος Ανδρεόπουλος):

Σακελλαρίου, Μακρής,

Βασιλόπουλος, Μπερσιάνης,

Αζάς (60′ Χρόνης),

Αγγελόπουλος, Βόπης,

Γκούνης, (80′ Φάτσης),

Μουτκανάς (75′ Κίτσος),

Τσιτσικλής (83′ Τζιλήρας),

Τασιόπουλος.

ΑΟ Ναρθακίου (Γιάννης

Βασιλείου): Ζειμπέκης,

Καπετάνος (30′ λ.τ.

Τσαπέπας), Δημακόπουλος,

Κατσικόπουλος (75′

Λελεντζής), Νταιάκης,

Αρσενόπουλος, Καψιώχας,

Βράκας, Σπανός (88′ Σίσκος

Π.), Βαρελάς (80′ Ζαγγανάς

Ν.), Καραβαγγέλης.

Ισόπαλο με σκορ 1 – 1
ολοκληρώθηκε το ντέρμπι
στον 3ο όμιλο της Β’ ΕΠΣΛ
κατηγορίας ανάμεσα σε
Φορτούνα Κουτσοχέρου
και Μέγα Αλέξανδρο
Χαλκιάδων.
Έτσι οι δυο ομάδες μετά το

πέρας της 11ης αγωνιστικής

παρέμειναν αμφότερες στους

25 βαθμούς και την δεύτερη

θέση, όντας στο -4 από την

Νεάπολη και την κορυφή.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

γκολ από τα αποδυτήρια για

τους γηπεδούχους όταν μόλις

στο 5′ ο Γαρυφάλλοπουλος

κέρδισε πέναλτι μετά από

ανατροπή του Χρήστου

Γκουνάρα. Την εκτέλεση ανέ-

λαβε ο ίδιος και έγραψε το 1

– 0.

Στο 50′ οι Χαλκιάδες κατάφε-

ραν να σκοράρουν και να

φέρουν το παιχνίδι στα ίσια,

όταν ο Αντωνιάδης εκτέλεσε

από μακρινή απόσταση

φάουλ και με μια “οβίδα”

νίκησε τον Κολοβό και ισοφά-

ρισε.

Η Φορτούνα έχασε μεγάλη

ευκαιρία στο 58′ όταν η κεφα-

λιά του Παζάρα σταμάτησε

στο δοκάρι του

Ραπτόπουλου.

Ενώ οι Χαλκιάδες έχασαν

μεγάλες ευκαιρίες με τους

Πέτσα και Αντωνιάδη.

*Οι Χαλκιάδες ευχαριστούν

για την άψογη φιλοξενία την

ομάδα του Κουτσόχερου.

Η Σύνθεση

Μέγας Αλέξανδρος

Χαλκιάδων (Βασίλης

Τσιανάκας): Ραπτόπουλος,

Λάμπρου (80’ Νασιούλας),

Γκουνάρας Σ., Ζαχόπουλος,

Αντωνιάδης, Μητσόπουλος,

Σιδηρόπουλος, Σκέγια,

Μπατζιανούλης, Πέτσας,

Γκουνάρας Χ. (46’ Κυριάκου).
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Η Νίκη Κρήνης μετέτρεψε

σε “περίπατο” την αναμέ-

τρηση κόντρα στον

Σταυραετό καθώς κέρδισε

με σκορ 5 – 1 και επέστρε-

ψε στα θετικά αποτελέσμα-

τα και τις νίκες. Έτσι η

Κρήνη έφτασε τους 13 βαθ-

μούς και μαζί με την

Θύελλα Βασιλί είναι στην

8η θέση.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να

σκοράρουν αρχικά με τον

Σάκη Γακόπουλο με κεφαλιά,

ενώ ο Χρήστος Τσανάκας με

σουτ πέτυχε το 2 – 0. Ο

Αλεξανδράκης με σουτ πέτυ-

χε το τρίτο τέρμα της ομάδος

του, ενώ ο Βάτσικας με σουτ

πέτυχε το τέταρτο τέρμα. Το

“κερασάκι στην τούρτα”

έβαλε ο Φανίδης με όμορφο

γυριστό σουτ.

Η Σύνθεση

Νίκη Κρήνης (Σάκης

Τσιάρας): Λεβέντης,

Μαργαριτόπουλος Ι.,

Γακόπουλος, Κανατούλας,

Σελήνης (77′ Μαγαλιός),

Αλεξανδράκης, Βάτσικας Θ.,

Τσανάκας Ι., Φανίδης,

Τσανάκας Χ., Σουφλέρης (60′

Μαργαριτόπουλος Κ.)

Η Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων ηττήθηκε με

σκορ 1 – 0 στο Ζάππειο

και έτσι παρέμεινε στην

10η θέση με 7 βαθμούς.

Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό

ρυθμό και λίγες καλές ευκαι-

ρίες η Ακαδημία απείλησε με

μια εκτέλεση φάουλ και ένα

σουτ του Αρίστου

Παπαγεωργίου που πέρασαν

λίγο άουτ, όμως οι γηπεδού-

χοι κατάφεραν να σκοράρουν

στο 25′ και να πάρουν την

νίκη.

Η Σύνθεση

Ακαδημία Αχιλλέως

Φαρσάλων (Ανδρέας

Κυριαζόπουλος):

Κατσανάκης, Χαμορούσος

Κ., Παπαγεωργίου Α. (30′

Περιτογιάννης) ,

Χαμορούσος Κ.,

Γεωργόπουλος, Μαργαρίτης

Δ., Γκουντόπουλος, Βαινάς,

Τσιανάκας, Παπαγεωργίου

Β., Κυριαζόπουλος.

““Περίπατο” με πεντάρα για την Νίκη Κρήνης!Περίπατο” με πεντάρα για την Νίκη Κρήνης!

Ήττα στο Ζάππειο για την Ακαδημία…Ήττα στο Ζάππειο για την Ακαδημία…



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων

κατάφερε να πάρει

μια υπερπολύτιμη

ισοπαλία στην έδρα του

κόντρα στον πρωτοπόρο

ΠΟ Ελασσόνας με 0 – 0

σε ένα παιχνίδι στο οποίο

ναι μεν οι φιλοξενούμενοι

είχαν την κατοχή και την

πρωτοβουλία των

κινήσεων, όμως έπεσαν

πάνω σε έναν εκπληκτικό

Κουσιά και σε μια πολύ

καλή αμυντική λειτουργία

των γηπεδούχων.

Έτσι ο Αχιλλέας έφτασε

τους 19 βαθμούς και μαζί

με τον ΠΑΟΛ Αβέρωφ είναι

στην 9η θέση μετά από 17

αγωνιστικές.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τους φιλοξενούμενους να

πιέζουν, όμως δεν κατάφε-

ραν να δημιουργήσουν

κάποια μεγάλη ευκαιρία,

μέχρι το 30′ όταν ο

Μπαρλαγιάννης με κεφαλιά

σημάδεψε το δεξί δοκάρι

του Κουσιά.

Στο 32′ ο Αθανασούλης

ανατράπηκε από τον

Χρήστο Πετράκη με τον κ.

Στάικο να υποδεικνύει την

εσχάτη των ποινών.

Ο Χάμος στήθηκε απέναντι

στον Κουσιά με τον τερμα-

τοφύλακα του Αχιλλέα να

τον σταματά στην δεξιά

γωνία του και να κρατάει το

μηδέν.

Ενώ πέντε λεπτά αργότερα

ο Κουσιάς έδιωξε την κοντι-

νή προβολή του Πετκολάι

με τα πόδια.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΟΕ

πίεσε ακόμη περισσότερο,

όμως οι γηπεδούχοι αντέ-

δρασαν πολύ σωστά αμυ-

ντικά και κλείνοντας όλους

τους χώρους δεν επέτρε-

ψαν τους φιλοξενούμενους

να κάνουν το παιχνίδι τους.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για

τον ΠΟΕ καταγράφηκε στο

65′ όταν ο Σουγλής έπιασε

το σουτ στην κίνηση μετά

από εκτέλεση κόρνερ με

την μπάλα να περνά λίγο

άουτ.

Ενώ άουτ κατέληξε και το

σουτ του Ζηρδέλη στις

καθυστερήσεις της αναμέ-

τρησης και έτσι παρέμεινε

το 0 – 0 με τον Αχιλλέα να

πανηγυρίζει έναν βαθμό

“χρυσάφι”!

Οι Συνθέσεις

Αχιλλέας Φαρσάλων

(Χρήστος Καπελιάνης):

Κουσιάς, Τσούλης Θ.,

Τλούπας, Πετράκης Χρ.,

Κατσανάκης, Τσούλης Δ.,

Πατσιούρας,

Κομισόπουλος, Γαγάρας

(90′ Μπαιράμι), Παρθένης

(85′ Ιμεράι), Καναβός (60′

Πετράκης Μ.).

ΠΟ Ελασσόνας (Ζήσης

Ζιάγκας): Γούπος,

Μπούσιας (68′

Νταμπόσης), Λαγός (60′

Ζηρδέλης), Σουγλής,

Περτζιόνι, Αθανασούλης,

Χάμος, Καραγκούνης,

Μπαρλαγιάννης, Πετκολάι,

Λαζαρίδης.

Ο
Ολυμπιακός

Αμπελιάς έχοντας

ως πρωταγωνιστή

τον Κώστα Πράπα ο

οποίος σημείωσε δυο

τέρματα κατάφερε να

περάσει άνετα με σκορ 0 –

3 από την έδρα της

Λάρισας 2012 και να πάρει

“διπλό” ουσίας και

ψυχολογίας.

Έτσι η Αμπελιά έφτασε τους

25 βαθμούς και είναι στην 7η

θέση, όντας στο -4 από την

τετράδα μετά από 17 αγωνι-

στικές.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ

δυνατά στο παιχνίδι με στόχο

να “καθαρίσει” νωρίς την

υπόθεση νίκη και έχασε

μεγάλες ευκαιρίες με τους

Πράπα, Μπαλαμπάνο και

Γκαραλιάκο.

Ο Πράπας στο 26′ κατάφερε

να ανοίξει το σκορ με όμορ-

φο πλασέ μέσα από την

περιοχή, έπειτα από μακρινή

σέντρα του Καλούση και να

διώξει το βάρος από τα

πόδια των παικτών της

Αμπελιάς.

Ο ίδιος παίκτης με μονοκόμ-

ματο σουτ σημείωσε και το 0

– 2 με το “καλημέρα” του

δεύτερου μέρους και συγκε-

κριμένα στο 51′, έπειτα από

όμορφη πάσα του Σταθάκου.

Το τελικό 0 – 3 έγραψε ο

συνήθης “ύποπτος” Αντώνης

Γκαραλιάκος ο οποίος με

όμορφο πλασέ ψηλοκρέμασε

τον αντίπαλο κίπερ στο 75′

της αναμέτρησης “κλειδώνο-

ντας” την υπόθεση νίκη, μετά

από πολύ έξυπνη πάσα του

Κορδαλή.

Έτσι η Αμπελιά επανήλθε

στις θετικές εμφανίσεις και τις

νίκες και κατάφερε να πάρει

ένα σημαντικό τρίποντο.

Η Σύνθεση
Ολυμπιακός Αμπελιάς
(Βαγγέλης Μπρίσιμης –
Θοδωρής Εμμανουήλ):
Κουκούτσης, Σταθάκος,

Σελήνης, Δάσσιος (60′

Αγγέλης), Ποτόσογλου,

Περδίκης, Καλούσης (67′

Παρασκευούδης), Κορδαλής,

Πράπας (80′ Ηλιούδης),

Γκαραλιάκος, Μπαλαμπάνος

(75′ Ζάχος)
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Η
Θύελλα Βασιλί

ηττήθηκε με σκορ 1

– 0 από τον

Διογένη Λάρισας και έτσι

παρέμεινε με 13 βαθμούς

μαζί με την Νίκη Κρήνης

στην 8η θέση, μετά από

11 αγωνιστικές.

Το μοναδικό τέρμα της ανα-

μέτρησης σημειώθηκε στο

70′ και ο Διογένης απέσπα-

σε ένα σημαντικό τρίποντο.

Θύελλα Βασιλί (Λεωνίδας

Βαΐτσης): Αποστολάκης,

Λιτσόπουλος,

Τριανταφύλλου, Μπόγκας,

Αλεξίου, Σουλιώτης (60′

Συργκάνης), Προσμίτης,

Αγγελουσόπουλος, (65′

Βαΐτσης), Καραγιάννης,

Βαρσάμης (70′ Ακρίβος),

Βαΐτσης Δ.

Ήττα για την Θύελλα ΒασιλίΉττα για την Θύελλα Βασιλί



Μ
ε τον Κερμελίδη

να σκοράρει δις

και να δίνει μια

ασσίστ και τον

νεοαποκτηθέντα

Παπαδόντα να κάνει

ντεμπούτο με ασσίστ και

γκολ η Δόξα Υπέρειας

έκανε “περίπατο” στην

έδρα της Γαλήνης και

πέρασε με σκορ 1 – 3

πετυχαίνοντας ακόμη ένα

“διπλό” και στοχεύοντας

όλο και πιο ψηλά στην

βαθμολογία.

Έτσι με την έναρξη του δεύ-

τερου γύρου η Δόξα έφτασε

τους 29 βαθμούς και είναι

στην 5η θέση του 2ου ομίλου

της Α1 ΕΠΣΛ κατηγορίας.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με

τον Παπαδόντα να “σερβίρει”

στον Κερμελίδη και αυτός με

πλασέ να ανοίγει το σκορ

στο 20′.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να

σκοράρουν με το “καλημέρα”

του δεύτερου μέρους με τον

Σινάν να εκμεταλλεύεται το

λάθος της άμυνας και με

πλασέ νίκησε τον

Γεωργούλα.

Στο 60′ όμως η Υπέρεια

πήρε και πάλι τον έλεγχο,

όταν Κερμελίδης και

Παπαδόντας συνδυάστηκαν

όμορφα, ο Παπαδόντας

έκανε πανέμορφο σουτ στην

κίνηση και έστειλε την μπάλα

στα δίχτυα για το 1 – 2.

Το τελικό 1 – 3 σημείωσε στο

75′ ο Κερμελίδης με όμορφο

πλασέ μέσα από την περιοχή

μετά από πάσα του Αρσένη,

σημειώνοντας παράλληλα

και το δεύτερο προσωπικό

του τέρμα.

Η Σύνθεση

Δόξα Υπέρειας (Γιώργος

Λυκοκώστας): Γεωργούλας,

Πρίφτης, Σπυρόπουλος,

Δημητρίου (70′ Πατσιούρας),

Τραμπακούλος, Γκατζόγιας,

Ντόντος, Σουλτούκης (65′

Αρσένης), Παπαδόντας (90′

Τσιούρης Ν.), Κουσιώρας,

Κερμελίδης (80′ Τσιούρης Γ.).

Ο
Γυμναστικός

Σύλλογος

Φαρσάλων

παίζοντας εξαιρετικό

μπάσκετ σε άμυνα και

επίθεση στο δεύτερο

ημίχρονο πέτυχε μεγάλη

νίκη στην έδρα του

κόντρα στην ΧΑΝΘ με

σκορ 86-73 και να

επανέλθει έτσι στα θετικά

αποτελέσματα στο

πρωτάθλημα της Β

Εθνικής κατηγορίας.

Ο Γυμναστικός βρίσκεται

στην 6η θέση του βαθμολο-

γικού πίνακα με 24 βαθ-

μούς, έχοντας 9 νίκες και 6

ήττες στο πρωτάθλημα.

Την επόμενη αγωνιστική οι

Φαρσαλινοί υποδέχονται

στην έδρα τους, την ομάδα

της Ευκαρπίας.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο

Γυμναστικός ξεκίνησε καλύ-

τερα την αναμέτρηση όμως

οι φιλοξενούμενοι κατάφε-

ραν να αντιδράσουν και με

όπλο τους τα μακρινά σουτ

και την ευστοχία πήραν

μικρή διαφορά πέντε

πόντων στη λήξη του δεκα-

λέπτου (20-25).

Στη δεύτερη περίοδο οι

Φαρσαλινοί προσπάθησαν

και ψαλίδισαν τη διαφορά

στη λήξη του ημιχρόνου

στους δύο πόντους (47-49).

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν

στα αποδυτήρια χωρίς να

ξεκαθαρίζει προς τα πού

“γέρνει” η πλάστιγγα για το

φαβορί της αναμέτρησης.

Στην τρίτη περίοδο, οι

γηπεδούχοι έπιασαν κατα-

κόρυφα θετική απόδοση σε

άμυνα και επίθεση, “διάβα-

σαν” σωστά όλο το παιχνίδι

και “πάτησαν” γκάζι καθώς

με επιμέρους σκορ 19 – 8

εκτόξευσαν τη διαφορά

στους 9 πόντους (66-57).

Στην τελευταία και καθορι-

στική περίοδο, ο

Γυμναστικός συνέχισε να

είναι πάντα μπροστά στο

σκορ με διαφορές της τάξε-

ως των 8-12 πόντων και

κατάφερε να φτάσει σε μια

άνετη νίκη με σκορ 86-73

στο τέλος της αναμέτρησης.

Δεκάλεπτα: 20-25, 47-49,

66-57, 86-73

Γ.Σ.Φαρσάλων
(Γιασάρης): Στάνκοβιτς,

Kαλτσούνας 6(2),

Βασιλείου, Παπαχρήστος

14(1), Τσούμας 11(1),

Βρέττας 17(2), Πεταλωτής

6, Μουλάς 3, Δέσπος 23,

Τσούκας 6(1).

ΧΑΝΘ (Νικολαΐδης):
Βαζούκης 3(1), Στεφανίδης

24(4), Απαζίδης 19(1),

Θεοδωρίδης 5(1),

Μπαλάσκας 2,

Κωνσταντίνου, Κουτουξίδης

6, Μαργαριτόπουλος,

Καραγεωργίου 11,

Τσιριλάκης, Λογοθέτης 3.

Τα αποτελέσματα

ΠΣ Ευκαρπίας-Ερμής

Λαγκαδά 64-75

ΓΣ Φαρσάλων-ΧΑΝΘ 86-73

ΓΑΣ Κομοτηνή-Μαχητές

Πειραματικό Πεύκων 46-73

ΕΚ Καβάλας-Στρατώνι 75-

56

Εσπερος Λαμίας-ΠΑΣ

Γιάννινα 56-76

ΚΣ Γέφυρας-ΚΑΟ

Χαλκιδικής  91-41

Δόξα Λευκάδας-ΑΟ

Πολυγύρου 74-62

Πρωτέας Γρεβενών-Αίας

Ευόσμου 68-59

Η βαθμολογία

1) ΠΑΣ Γιάννινα          29

2) Δόξα Λευκάδας      27

3) ΕΚ Καβάλας     26

4) Ερμής Λαγκαδά      25

5) ΠΣ Ευκαρπίας         24

6) ΓΣ Φαρσάλων         24

7) ΚΣ Γέφυρας     23

8) Μαχητές Πειραματικό

Πεύκων     23

9) ΑΟ Πολυγύρου       21

10) ΓΑΣ Κομοτηνή       21

11) Πρωτέας Γρεβενών

21

12) ΧΑΝΘ        20

13) Αίας Ευόσμου      20

14) Στρατώνι   20

15) Εσπερος Λαμίας   20

16) ΚΑΟ Χαλκιδικής    14

*Ο ΚΑΟ Χαλκιδικής έχει -2

βαθμούς από το περσινό

πρωτάθλημα

Η επόμενη αγωνιστική
(16η, 26/1)
ΓΣ Φαρσάλων-ΠΣ

Ευκαρπίας

ΓΑΣ Κομοτηνή-Ερμής

Λαγκαδά

ΕΚ Καβάλας-Μαχητές

Πειραματικό Πεύκων

Εσπερος Λαμίας-Στρατώνι

ΚΣ Γέφυρας-ΠΑΣ Γιάννινα

Δόξα Λευκάδας-ΚΑΟ

Χαλκιδικής

Πρωτέας Γρεβενών-ΑΟ

Πολυγύρου

ΧΑΝΘ-Αίας Ευόσμου
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Αθλητικά
CMYK

Με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο ο Γ.Σ.Με εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο ο Γ.Σ.

Φαρσάλων κέρδισε την ΧΑΝΘ!!!Φαρσάλων κέρδισε την ΧΑΝΘ!!!

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

Π
αρά τις σημαντικές
ελλείψεις, η
Αναγέννηση

Φαρσάλων με τη
συμμετοχή
ποδοσφαιριστών από τα
παιδικά τμήματα υποδομής
και κατάφερε να
αποσπάσει ισοπαλία
δίχως σκορ (0-0), από την
εντός έδρας αναμέτρηση
στο Βασιλί, με την ομάδα
της Δάφνης Γλαύκης για το
πρωτάθλημα της Α1’ ΕΠΣΛ.
Η Αναγέννηση Φαρσάλων με
τον βαθμό αυτό έφτασε τους
7 και είναι στην 16η θέση.
Επί 70 λεπτά η Αναγέννηση
Φαρσάλων είχε την ευκαιρία
να πετύχει κάποιο τέρμα,
σημείωσε κάποιες φάσεις
ώστε να πετύχει γκολ.
Συγκεκριμένα στο 15’ ο
Δημήτρης Δημουλάς με καρ-
φωτή κεφαλιά έχασε την
ευκαιρία να ανοίξει το σκορ
για τους γηπεδούχους, αφού
η μπάλα βρήκε το οριζόντιο
δοκάρι.

Από το 70’ και έπειτα  οι
φιλοξενούμενοι πήραν τα
ηνία του αγώνα, όμως η αμυ-
ντική γραμμή της
Αναγέννησης σε συνδυασμό
με την καλή εμφάνιση του
κίπερ της, κράτησαν αλώβη-
τη την εστία με κυριότερη εκ
των φάσεων στο 90’,  όταν ο
Πίκουλης ανατράπηκε από
τον Γκάτζανα – φάση την
οποία αμφισβήτησαν γηπε-
δούχοι – με τον ίδιο να εκτε-
λεί το πέναλτι και να στέλνει
την μπάλα πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι της εστίας των
γηπεδούχων.
Η Σύνθεση
Αναγέννηση Φαρσάλων
(Κ. Ρόφαλης – Τ.
Ρόφαλης): Γκατζανάς,
Σαλής, Τζιλήρας, Θλιβερός,
Ευθυμιάδης, Μπουλούτσος
(46′ λ.τ. Τσοβάρας), Κούρο
(Φρρόκο), Φωτογιάννης,
Καρακώστας, Σ.Δημουλάς
(55′ Θέος), Δ. Δημουλάς (70′
Βλαχάκης).

Κερμελίδης, Παπαδόντας &Κερμελίδης, Παπαδόντας &

“αεράτο διπλό” “αεράτο διπλό” 

για την Υπέρεια!για την Υπέρεια!

““Λευκή” ισοπαλία γιαΛευκή” ισοπαλία για

Αναγέννηση και ΓλαύκηΑναγέννηση και Γλαύκη



ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωραφο-οικόπεδο

συνολικής έκτασης 6 στρεμμά-

των επί της οδού Λαρίσης , (

πλησίον εγκαταστάσεις

Σούρλας – Τσοπανάκης) .

Πληροφορίες  Ταστεμίρογλου

Γεώργιος : 6951866000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστημα

28τ.μ. σε καλή περιοχή και σε

καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσι-

μη. Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικία

1ου ορόφου 125 τ.μ. , κατασκευής

1992 στο κέντρο των Φαρσάλων.

Διαθέτει μόνωση, διπλά τζάμια,

τζάκι, κουζίνα ενιαία με σαλόνι,

τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια και

είναι σε άριστη κατάσταση. Τιμή

συζητήσιμη.  

Πληροφορίες στο τηλ. :

6955980502.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλαιά μονοκατοικία

στα Βρυσιά Φαρσάλων, 85τ.μ.,

με αποθήκη 50τ.μ. εντός οικοπέ-

δου 850τ.μ.

Τα κτίσματα διαθέτουν άδεια.

Τιμή 5.000

Πληροφορίες στο: 6978189427

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 καταστήματα

30 τ.μ. και 62 τ.μ. έκαστο επί της

Οδού Λαρίσης (έναντι Σούπερ

Μάρκετ “Γαλαξίας) πρώην

Κτηνιατρείο Θεοχάρη.

Πληροφορίες στα τηλ:

6977030707 και 6978833011

ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισμός μίνι μάρ-
κετ: ψυγείο, ράφια, ταμείο και
ψωμιέρα.
Πληροφορίες στο τηλ.:
6939018026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισμένη

γκαρσονιέρα σε ημιόροφο στην

οδό Βόλου 9 στα Φάρσαλα

Πληροφορίες στο τηλέφωνo:

6936719862

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε
κεντρικό σημείο της πόλης των
Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
2107510538.
Κινητό: 6932660809

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια γκαρσονιέρα
επί της οδού Βόλου.
Πλήρως Επιπλωμένη.
Τιμή Προσιτή.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6976886563

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο και

οικοδομήσιμο 218 τ.μ. στην οδό

Βασ. Παύλου στα Φάρσαλα

Ευκολίες Πληρωμής

Τηλ. Επικοινωνίας: 697808470

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65

τ.μ.ανακαινισμένο στην Οδό

Λαμίας.

Τηλ Επικοινωνίας:6997837846

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα στον

1ο όροφο στην Οδό Βενιζέλου

90, αποτελούμενο από 2 υπνο-

δωμάτια, χολ, κουζίνα και 1 μπά-

νιο.

Θέρμανση Πετρέλαιο.

Τηλ Επικοινωνίας: 24910 -

23102, 6938749948

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη
και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μπάλες άχυρου
από κριθάρι.
Τιμή 3 ευρώ ανά δέμα (30 κιλά
μέσο όρο το κάθε δέμα).
Τηλ Επικοινωνίας: 6937159058 -
Βάιος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα
δυάρι με αυτόνομη θέρμανση,
χωρίς κοινόχρηστα, σχεδόν και-
νούργιο επί της οδού  Υπερείδου
8 στα  Φάρσαλα. Τηλ. επικοινω-
νίας : 6949423081

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 65
τ.μ ανακαινισμένο στην Οδό
Λαρίσης.
Τηλ Επικοινωνίας: 6997837846

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος οδηγός με

δίπλωμα Β’ Κατηγορίας, για δια-

νομή ηλικίας Άνω των 25 ετών.

Πληροφορίες στο τηλ.:

6975668620

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό ισόγειο

κατάστημα 57τμ, ιδιαίτερης προ-

βολής, 25ης Μαρτίου & Ανθίμου

Γαζή 1, Φάρσαλα (Πλατεία

Λαού).

Πληροφορίες: 6944323505,

6945875344

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία ισόγεια

υπερυψωμένη 150 τμ, σε μεγάλο

οικόπεδο στο κέντρο της πόλης.

Μόνο Σοβαρές Προτάσεις.

Τιμή συζητησίμη. 

Τηλ Επικοινωνίας: 6938848454
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21/1: Μπασαγιαννη Αγγελική Δ/νση: Πατρόκλου

11 Τηλ: 24910-22225

22/1: Παπαποστόλου Σωτηρία Δ/νση: Λαρίσης &

Λεωνίδου Τηλ: 24910 – 26183

23/1:Κοντονίκας Γεώργιος Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

24/1:Ζαχαράκη Ελένη Δ/νση:  Kαναδά   27  Τηλ:

24910-22321

25/1:Λεβέντης Κων/νος Δ/νση: Καναδά 23 Τηλ:

24910-22501

26/1:Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

27/1:Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος 145

(Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΦΑΡΣΑΛΑ – ΛΑΜΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

10:15

13:30 (ΤΡ-ΠΕ)

15:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

10:15

15:30

ΚΥΡΙΑΚΗ

15:30

ΛΑΜΙΑ  -  ΦΑΡΣΑΛΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

06:45

10:45(ΤΡ-ΠΕ)

12:20

ΣΑΒΒΑΤΟ

05:15

12:20

ΚΥΡΙΑΚΗ

12:20

Αγγελίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ 35ΕΤΗ ΠΕΙΡΑ
ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ

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

ΚΙΤΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΣ

Για τρεις μέρες, οι σκούπες

και συστήματα σιδερώματος

έχουν την ΤΙΜΗΤΙΚΗ τους

στην Electronet B.K.Καζάνα! 

Μεγάλες εκπτώσεις που φτά-

νουν έως και τη μισή τιμή για

να βγεις «ατσαλάκωτος» και

να καθαρίσεις μια και καλή!

Και στις σκούπες και τα συστή-

ματα σιδερώματος, το μεγαλύ-

τερο υπερκατάστημα της

Θεσσαλίας, αποτελεί τον

Νούμερο 1 προορισμό. Τα

καλύτερα μοντέλα σε σκούπες

σας περιμένουν στο καλύτερο

κατάστημα με την καλύτερη

τιμή! Επιλέξτε σκούπες τελευ-

ταίας τεχνολογίας που συνδυά-

ζουν το ενεργειακά αποδοτικό

σκούπισμα με τον άριστο

καθαρισμό. Βρείτε μια μεγάλη

ποικιλία από ηλεκτρικές σκού-

πες, με και χωρίς σακούλα,

κυκλωνικές, σκούπες stick

αλλά και ποικιλία αξεσουάρ.

Επιπλέον, μια σειρά από

συστήματα σιδερώματος

τελευταίας τεχνολογίας, με

σταθερά υψηλή απόδοση για

να προσφέρουν εξαιρετικά

αποτελέσματα απομακρύνο-

ντας ακόμα και τις πιο επίμο-

νες ζάρες. 

Μόνο για τρεις μέρες όλες οι

σκούπες και τα συστήματα

σιδερώματος διατίθενται σε

προνομιακές εκπτώσεις που

φτάνουν έως και τη Μισή Τιμή!

Βρείτε όλες τις επώνυμες εται-

ρίες, όλα με 12 άτοκες δόσεις

και ΟΛΑ ετοιμοπαράδοτα! 

Συζητήστε τις ανάγκες σας με

τους ενημερωμένους πωλητές

της Electronet Β. Κ. Καζάνα κι

εκείνοι θα σας προτείνουν

αυτό που πραγματικά χρειάζε-

στε στην καλύτερη σχέση ποι-

ότητας τιμής!

Electronet Β. Κ. Καζάνα,

Διονύσου και

Παπαδοπούλου, πίσω από

τα ΚΤΕΛ

Electronet Β.Κ. Καζάνα: Εκπτώσεις έως & 
μισοτιμής σε σκούπες & συστήματα σιδερώματος!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμόν 206/2019 διάταξη του κ. Ειρηνοδίκη

Φαρσάλων αναγνωρίστηκε το Σωματείο (Σύλλογος) με την

επωνυμία “Μελισσοκομικός Σύλλογος Φαρσάλων με έδρα το

Μεγάλο Ευϋδριο της ΤΚ Μ. Ευϋδρίου συνέχεια της ΔΕ

Ενιπέα, Δήμου Φαρσάλων, σκοπός του οποίου είναι η προά-

σπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών, η ανά-

πτυξη αλληλεγγύης μεταξύ τους και η προαγωγή της μελισ-

σοκομίας, όπως ο σκοπός αυτός αναλυτικά περιγράφεται στο

απο 29/10/2019 καταστατικό του.

Φάρσαλα 15/1/2020
Η πληρεξούσια Δικηγόρος Χλαπανίδα Χριστίνα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Ιεραποστολικός Σύλλογος “Παναγία Ελεούσα” σας
προσκαλεί την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου και ώρα 7.30 μ.μ.
στην αίθουσα της Ιεραποστολής για την κοπή της πίτας
παρουσία του 
σεβασμιωτάτου κ.κ. Τιμοθέου.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 

Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Επ. Φαρσάλων προσκαλεί τους 
αιμοδότες και τα μέλη του στην κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης πίτας που θα γίνει στις 30/1 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ. στο “Αίγλη Gusto” στην
Πλατεία Λαού.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα 

Το Δ.Σ.
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Η
Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων καταψηφίζει

το Τεχνικό Πρόγραμμα

του Δήμου Φαρσάλων, γιατί

πρόκειται για έργα, τα οποία

δεν είναι προς όφελος των

κατοίκων, και είναι μακριά από

τις λαϊκές ανάγκες.
Συγκεκριμένα: 
Απουσιάζουν τα αντιπλημμυρικά
έργα, που έχει ανάγκη ολόκληρη
η περιοχή του Δήμου.
Καταψηφίζουμε προτάσεις, όπως
για την ενεργειακή αναβάθμιση
του Δημοτικού Σταδίου
Φαρσάλων , στο οποίο επίσης
δεν έχει γίνει κανένας αντισεισμι-
κός έλεγχος. Την ίδια στιγμή, οι
αθλητικοί σύλλογοι δεν έχουν
οικονομική ενίσχυση ούτε από το
κράτος αλλά ούτε από τον Δήμο
Φαρσάλων.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα παρου-
σιάζονται έργα, των οποίων η
χρηματοδότηση ή είναι ακόμα
προς αναζήτηση ή είναι μέσω
διαφόρων προγραμμάτων της
ΕΕ και όχι από κρατική μέριμνα.
Συγχρόνως, ο κρατικός
Προϋπολογισμός σταματάει την
χρηματοδότηση προς τους
Δήμους και θα υπάρχει ανταπο-
δοτικότητα παντού.
Απουσιάζουν σοβαρά κονδύλια
για αντισεισμική προστασία σε
δημόσια κτίρια . Δεν έχει γίνει
έλεγχος για την αντισεισμικότητά
τους, ενώ θα έπρεπε, καθώς
ζούμε σε μια χώρα ιδιαίτερα σει-
σμογενή.
Ενώ υπάρχει Τεχνική  Υπηρεσία
του Δήμου που μπορεί να υλο-
ποιήσει    μελέτες   έργων ,η
Δημοτική Αρχή  δίνει τις μελέτες
αυτές και  επιβαρύνει τα οικονο-
μικά του Δήμου.
Αν και το τεχνικό πρόγραμμα
κάνει λόγο για συντήρηση κτη-

ρίων σε διάφορες κοινότητες, λεί-
πει από αυτό το απαραίτητο
προσωπικό για την εξυπηρέτηση
των κατοίκων.
Η πολιτική που εφαρμόζει για
άλλη μία χρονιά η νέα Δημοτική
Αρχή ,που εκλέχτηκε με τη στή-
ριξη της ΝΔ,βρίσκεται απέναντι
από τα πραγματικά συμφέροντα
και τις ανάγκες των κατοίκων τις
περιοχής του Δήμου. Τεράστιες
ευθύνες για τη μη πραγματοποί-
ηση τέτοιων έργων που να καλύ-
πτουν τις ανάγκες μας,έχουν δια-
χρονικά όλες οι κυβερνήσεις και
η Δημοτική αρχή που υλοποιούν
τις επιταγές της ΕΕ και του κεφα-
λαίου.Σε αυτές τις πολιτικές οι
λαϊκές ανάγκες δεν χωρούν. Η
λογική όμως  κόστους -οφέλους
που έχει αυτή με την οποία συμ-
φωνεί και η Δημοτική Αρχή βλέ-
πει ως κόστος όλα εκείνα τα
έργα που θα μπορούσαν να ανα-
κουφίσουν ,να δώσουν μία
ανάσα και να προλάβουν νέες
καταστροφές.
Το τεχνικό πρόγραμμα απαξιώνει
με διάφορους τρόπους των υπη-
ρεσιών και το προσωπικό του
Δήμου μας.Το μόνιμο προσωπι-
κό στις υπηρεσίες διαρκώς όχι
απλά μειώνεται ,αλλά όποιος
προσλαμβάνεται ει΄ναι ορισμέ-
νου χρόνου ,ανειδίκευτος, και
κακοπληρωμένος. Μπαίνει λοι-
πόν το ερώτημα γιατί να μην
μπορούν μια σειρά έργων  να
γίνονται από αυτές;
Γιατί να σπαταλιούνται χιλιάδες
ευρώ  διαρκώς σε ιδιώτες. Γιατί
το μόνιμο προσωπικό στις υπη-
ρεσίες διαρκώς όχι απλά μειώνε-
ται, αλλά όποιος προσλαμβάνε-
ται είναι ορισμένου χρόνου, ανει-
δίκευτος, και κακοπληρωμένος;
Η προηγούμενη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή ΝΔ απα-

γορεύουν την πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώματα και σε συνάρτηση με τα
παραπάνω αυτό έχει ένα και
μοναδικό σκοπό. Την απαξίωση
των υπηρεσιών του Δήμου ώστε
αυτές να οδηγηθούν αναπόφευ-
κτα στην ιδιωτικοποίηση. Σε
αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης και
λειτουργίας  του Δήμου υποκλί-
νονται όλες οι παρατάξεις του
Δημοτικού Συμβουλίου
Φαρσάλων, πλην της Λαϊκής
Συσπείρωσης. Αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα από τις τοποθετήσεις
των δημοτικών συμβούλων που
πήραν τον λόγο, από τις τοποθε-
τήσεις όσων δημοτικών συμβού-
λων πήραν τον λόγο .
Η Λαϊκή Συσπείρωση  κάνει την
πρόταση και διεκδικούμε την
χρηματοδότηση όλων των ανα-
γκαίων μέτρων και έργων για την
πρόληψη και αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών (πλημμύρες-
πυρκαγιές-σεισμούς)
Δημόσια και δωρεάν κάλυψη σε
υποδομές για το λαό, προστασία
του περιβάλλοντος , ατμόσφαιρα
,νερό , πράσινο και ελεύθερους
χώρους , και εξασφάλιση των
αναγκαίων έργων οδοποιίας.
Κάλυψη των αναγκών σε σχολι-
κή στέγη,παιδικούς σταθμούς,με
σύγχρονες υποδομές αθλητι-
σμού, πολιτισμού,  την φροντίδα
και αγωγή όλων των παιδιών
προσχολικής ηλικίας,την προ-
στασία των ΑΜΕΑ, των ηλικιωμέ-
νων μέσα από ένα διευρυμένο
κρατικό δίκτυο δομών.
Αμαξοστάσιο για όλα τα τροχο-
φόρα του Δήμου,και το ανάλογο
τεχνικό προσωπικό.
Έργα για πόσιμο νερό να γίνουν
με την επίβλεψη και χρηματοδό-
τηση του κράτους, και την κατα-
σκευή φράγματος να υπάρξει
νερό για την άρδευση του
κάμπου της περιοχής μας.
Την κατασκευή δημοτικού κολυμ-
βητηρίου.
Για όλα αυτά κινητοποιούμαστε
μαζί με το λαό, τα σωματεία και
τους φορείς  της πόλης μας.

Τ
ην Πέμπτη 30/1 θα

πραγματοποιηθεί

η Ετήσια Γενική

Συνέλευση και η Κοπή

Πίτας του Εμπορικού

Συλλόγου Φαρσάλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι ,

Σας προσκαλούμε στην

Ετήσια Τακτική Γενική

Συνέλευση του Συλλόγου

μας η οποία θα πραγματο-

ποιηθεί στα Γραφεία του

Συλλόγου. Η Γενική

Συνέλευση ορίζεται την

Πέμπτη 16 Ιανουαρίου και

ώρα 19:00 . Σε περίπτωση

μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επα-

ναληφθεί την Πέμπτη 23

Ιανουαρίου την ίδια ώρα. 

Εφόσον όμως μετά από τις

παραπάνω Γ.Σ. δεν θα

υπάρξει η προβλεπόμενη

από το καταστατικό απαρ-

τία και προς αποφυγή

ταλαιπωρίας σας, θα πρέ-

πει να έλθετε στη Γενική

Συνέλευση που θα γίνει

οριστικά στις 30 Ιανουαρίου

2020,  ημέρα Πέμπτη,  και

ώρα 19:00  στα Γραφεία

του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

με οποιοδήποτε αριθμό

παρόντων μελών.

Τα θέματα της ημερήσιας

διάταξης είναι τα εξής :

1.  Διοικητικός απολογισμός

2019

2.  Οικονομικός απολογι-

σμός 2019

3.  Εγγραφές – Διαγραφές

μελών 2019

4.  Προγραμματισμός δρά-

σεων 2020 - Προτάσεις

μελών 

5.  Άλλα θέματα και ανακοι-

νώσεις - τοποθετήσεις

μελών της Γ.Σ. 

Αμέσως μετά τη Γενική

Συνέλευση θα ακολουθήσει

η Κοπή της

Πρωτοχρονιάτικης πίτας

του Συλλόγου μας, ώρα

20:00, και θα είναι ανοικτή

για το κοινό.

Με εκτίμηση, 

Το Δ.Σ.

Του Εμπορικού

Επιχειρηματικού Συλλόγου

Επαρχίας Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Φάρσαλα 11/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.:14594

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                        Αριθ. Απόφ. 704

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ. Α΄). 

2.Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 και 176 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» , όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου

20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,

μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονο-

μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από

1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού , μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα

από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγου-

σών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών

που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,(ΦΕΚ176/Α΄/16-12-2015) <<Αποζημίωση για

εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου>> 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006. 

5.Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 όπου τροποποιήθηκαν με τις

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011. 

6.Τη με αριθμό πρωτ.14365/05-12-2019 βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου

ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον κωδικό αποζημίωσης Ληξιάρχου του προϋ-

πολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Φαρσάλων  

7.Τη με αριθμό 3448/42158/2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1065 /Β΄/28-3-2017),λόγω α)της συγχώνευσης

των ληξιαρχικών περιφερειών του Δήμου Φαρσάλων και β)της αδυναμίας άσκησης ληξιαρχι-

κών καθηκόντων από το Δήμαρχο ανατίθενται καθήκοντα Ληξιάρχου στον υπάλληλο του

Δήμου Φαρσάλων Χρήστο Παπαδόπουλο του Ανδρέα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό

Α΄στη Δημοτική Ενότητα Φαρσάλων. 

8.Το με αριθμό πρωτ.10789/19-9-2019 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων περί  <<Ορισμός

Ληξιάρχου νέας δημοτικής περιόδου>>, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται στη Ληξιαρχική

Περιφέρεια Φαρσάλων να παραμείνει Ληξίαρχος ο ανωτέρω υπάλληλος Παπαδόπουλος

Χρήστος του Ανδρέα του κλάδου ΔΕ Διοικητικού 

Αποφασίζουμε: Την καθιέρωση, κατά τη διάρκεια του έτους 2020, υπερωριακής εργασίας  στο

Ληξίαρχο του Δήμου  Φαρσάλων Χρήστο Παπαδόπουλο του Ανδρέα  του κλάδου ΔΕ

Διοικητικού, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης ,Ληξιαρχείου και

Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών που ασκεί καθήκοντα Ληξιάρχου πέραν

του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες το μήνα.

Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 10/6012.03 Αποζημίωση Ληξιάρχου ποσό 1.200,00€. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.     

Ο Δήμαρχος Ιορδάνης Εσκίογλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Φάρσαλα 11/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.:14593

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ                                        Αριθ. Απόφ.703

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010/τ. Α΄).

2.Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και

Κοινοτικών υπαλλήλων» , όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 20 του

Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-

λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από

1/1/2016, το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού , μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα

από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγου-

σών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών

που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015,(ΦΕΚ176/16-12-2015/Α΄) <<Αποζημίωση για

εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου>>. 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006.

5.Τις διατάξεις της παρ.1β του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 όπου τροποποιήθηκαν με τις

διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011. 

6.Τη με αριθμό πρωτ.14365/05-12-2019 βεβαίωση της  Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου

ότι έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίες πιστώσεις στον κωδικό αποζημίωσης Πρακτικογράφου του

προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Φαρσάλων. 

7.Τη με αριθμό 3/2001 απόφαση Δημάρχου Φαρσάλων με την οποία ορίζεται ο υπάλληλος

του Δήμου Μπετχαβάς Ευάγγελος του Σταύρου του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού υπεύθυνος για

την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των αποφάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αποφασίζουμε: Την καθιέρωση, κατά τη διάρκεια του έτους 2020,υπερωριακής εργασίας για

την τήρηση των πρακτικών των προγραμματισμένων και τυχόν έκτακτων συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων στον υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Μπετχαβά Ευάγγελο του Σταύρου κλάδου

ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες το μήνα.Κωδικός

Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί :10/6012.00 Αποζημίωση Πρακτικογράφου ποσό 1.200,00 €Η

απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος  Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου

Θέμα:<<Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2020
για το Ληξίαρχο του Δήμου Φαρσάλων>>

Θέμα:<<Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε

υπάλληλο που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων

του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2020>>

Για ποιους λόγους η Λαϊκή ΣυσπείρωσηΓια ποιους λόγους η Λαϊκή Συσπείρωση

Φαρσάλων καταψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμμα Φαρσάλων καταψήφισε το Τεχνικό Πρόγραμμα 

ΚοπήΚοπή πίτας και Γενική Συνέλευση για τονπίτας και Γενική Συνέλευση για τον

Εμπορικό Σύλλογο ΦαρσάλωνΕμπορικό Σύλλογο Φαρσάλων



Ήττα για τον Α.Σ.

Φαρσάλων στην έδρα της

πρωτοπόρου Ανάληψης

Ο Αθλητικός Σύλλογος

Φαρσάλων ηττήθηκε στην

έδρα της πρωτοπόρου

Ανάληψης Βόλου με σκορ

73 – 40.

Οι Φαρσαλινοί παρά τις

ελλείψεις τους πάλεψαν και

το πρώτο δεκάλεπτο τους

βρήκε πίσω με έξι πόντους

(17-11).

Οι γηπεδούχοι τρέχοντας επι-

μέρους σκορ 20 – 11 πήγαν

στα αποδυτήρια με σκορ 37

– 22.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η

Ανάληψη πάτησε “γκάζι” και

πέρασε μπροστά για 29 (60

– 31).

Ενώ το σφύριγμα βρήκε νικη-

τές τους γηπεδούχους με

σκορ 73 – 40.

Τα δεκάλεπτα:17-11, 37-22,

60-31, 73-40

Η Σύνθεση

Α.Σ.Φαρσάλων (Μανετζής)

Μητσογιάννης 4(1) , Αλεξίου

12(1),  Μανετζής 2,

Παπατζελίδης , Χρόνης 8,

Ρουμπας 14(1) .

Πέρασαν και από το

Μουζάκι τα κορίτσια του

Α.Σ. Φαρσάλων!

Η ομάδα του Αθλητικού

αντιμετώπιζε εκτός έδρας

την ομάδα του Γ.Σ.

Μουζακιου.

Τα κορίτσια του

Α.Σ.Φαρσαλων μπήκαν

δυνατά από την αρχή παίρ-

νοντας διαφορά στο σετ το

οποίο και κέρδισαν με 18 -

25 . 

Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκε και

το δεύτερο σετ με την ομάδα

του Αθλητικού να κερδίζει με

17 - 25.

Στο 3ο σετ η ομάδα του

Αθλητικού έδειξε σημάδια

χαλάρωσης και τις δύο ομά-

δες να βρίσκονται κοντά στο

σκορ παρ' όλα αυτά κατάφε-

ρε να κερδίσει το σετ 23 - 25

και το παιχνίδι με 0 - 3 σετ

Η σύνθεση της ομάδας

(Μανετζής Χρήστος)

Ντοβα Ευτυχία,

Δασκαλοπουλου Βαιτσα,

Παναγιωτοπούλου

Μαριαλένα,  Μπιζουλα

Ελένη,  Αλεξίου Θωμη,

Ζιαρκα Σωτηρία,

Παπαθανασίου Φρειδερίκη,

Κατσιαουνη Βαια, Μανετζή

Αλεξάνδρα, Αραπη Δήμητρα,

Τσιαρα Μαρία, Δαρδουμα

Ζωή

16
Τρίτη 21 Ιανουαρίου

protostypos.gr

Αθλητικά

CMYK

Νίκη στο βόλεϊ, ήττα στο μπάσκετ για τον Α.Σ. ΦαρσάλωνΝίκη στο βόλεϊ, ήττα στο μπάσκετ για τον Α.Σ. Φαρσάλων


