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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 15o Έτος, Αριθμός Φύλλου 997 Τιμή: 0,60 ευρώ

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων υπέγραψε τη σχετική σύμβαση

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ξεκινούν δεκάδες έργα
σε χωριά των Φαρσάλων
Εσκίογλου: “Θα
είμαι από τους
πρώτους που θα
εμβολιαστούν
Κ. Τύμπας:
Ξεκινούν τα έργα
“Αναλαμβάνω την
αποκατάστασης των
δωρεά στεγάστρου
αθλητικών
ή οικίσκου για τους
εγκαταστάσεων
Προχωρά θετικότατα το οδηγούς ΤΑΞΙ”
Η Περιφέρεια
ανακατασκευάζει
τη γέφυρα
Δίλοφου-Αχιλλείου

μεγάλο υδρευτικό έργο

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Νέα χρηματοδότηση
στους Δήμους –
Πόσα θα πάρει ο Δ.
Φαρσάλων

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Τοπικά Νέα

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Η Γ.Ε. Φαρσάλων “Η
ΦΘΙΑ” εγγράφηκε
και επίσημα στο
αθλητικό μητρώο
της ΓΓΑ

Ο

λοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες και η
Γ.Ε. Φαρσάλων
“Η ΦΘΙΑ” είναι και επίσημα εγγεγραμμένη στο
μητρώο της ΓΓΑ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Πρόεδρος Βασίλειος
Βακάλης και το Δ.Σ. της
Γ.Ε. Φαρσάλων “Η ΦΘΙΑ”
είμαστε στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουμε
προς τα μέλη και τους
φίλους του συλλόγου, την
ένταξη του ιστορικού μας
συλλόγου στα επίσημα
μητρώα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού
(Γ.Γ.Α).
Η απόκτηση της ειδικής
αθλητικής αναγνώρισης του
τμήματος στίβου του σύλλογός μας και η επίσημη
εγγραφή από τις
18/12/2020 στο ηλεκτρονικό μητρώο των αθλητικών

σωματείων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού
αποτελεί ένα σπουδαίο και
συνάμα ιστορικό γεγονός
για το κύρος και την ιστορία
του Συλλόγου μας .
Αποδεικνύεται περίτρανα
ότι η Γ.Ε. Φαρσάλων “Η
ΦΘΙΑ” όλα αυτά τα χρόνια
με όλες τις διοικήσεις που
έχουν περάσει μέχρι και
σήμερα, λειτουργούσε
σωστά και νοικοκυρεμένα
σε όλους τους τομείς.
Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η
εύρυθμη λειτουργία του
Συλλόγου θα συνεχιστεί και
στο μέλλον και ο σύλλογός
μας θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του
στην τοπική κοινωνία του
δήμου Φαρσάλων, αναδεικνύοντας πετυχημένους
αθλητές στα αγωνίσματα
του στίβου”.

Διευκρινήσεις για το
εορταστικό ωράριο
των καταστημάτων

Ο

Εμπορικός

ΑΡΓΙΑ

Επιχειρηματικός

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12/2020

Σύλλογος

10:00 – 18:00

Επαρχίας Φαρσάλων

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/12/2020 8:00-

κάνει γνωστό στους

13:30 17:00-20:30

συναδέλφους και στο

ΤΡΙΤΗ 29/12/2020 8:00-

καταναλωτικό κοινό ότι

14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ

για τις επιχειρήσεις που

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12/2020 8:00-

δεν βρίσκονται σε ανα-

13:30 17:00-20:30

στολή , κατά τη διάρκεια

ΠΕΜΠΤΗ 31/12/2020 8:00

των εορτών θα ισχύσει το

– 18:00

χειμερινό ωράριο κατα-

Η εφαρμογή του ωραρίου

στημάτων με αλλαγές στη

είναι προαιρετική.

λειτουργία τις Κυριακών

Τέλος, τα καταστήματα λια-

20 & 27 Δεκεμβρίου και

νικού εμπορίου που βρί-

την παραμονή

σκονται σε αναστολή και

Χριστουγέννων και

λειτουργούν με τη μέθοδο

Πρωτοχρονιάς.

«click away» έχουν τη

Αναλυτικά :

δυνατότητα να εξυπηρετή-

ΤΡΙΤΗ 22/12/2020 8:00-

σουν τους καταναλωτές

14:00 ΚΛΕΙΣΤΑ

από τις 7:00 έως 21:00

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/2020 8:00-

μετά από συνεννόηση , με

13:30 17:00-20:30

τη διαδικασία προαγοράς

ΠΕΜΠΤΗ 24/12/2020 8:00

και παραλαβής από εξωτε-

– 18:00

ρικό χώρο του καταστήμα-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/12/2020

τος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εκ του συλλόγου.

“Καμπάνα” 5.000 σε
ιδιοκτήτη καφενείου
σε χωριό των
Φαρσάλων

Τ

ην «καμπάνα» των
5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη
καφενείου σε χωριό του
Δήμου Φαρσάλων για
παραβίαση μέτρων κατά
της πανδημίας του
Κορονοϊού, στο πλαίσιο
ελέγχου για την τήρηση
των μέτρων από
Αστυνομικούς του Α.Τ.
Φαρσάλων.
Εντός του καφενείου βρέ-

θηκαν δύο πελάτες, στους
οποίους επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 300
ευρώ, που ορίζει ο νομοθέτης γι’ αυτή την περίπτωση.
Να σημειωθεί ότι θα συνεχιστούν από τις αρχές, οι
εντατικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, αλλά και σε
άλλους κλάδους της περιοχής που παραβιάζουν τα
μέτρα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/12/2020

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

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

Εκδότης - Διευθυντής
Τσιανάκας Νίκος

Τρίτη 22/12/2020
Συννεφιά 8/12c

Τετάρτη 23/12/2020
Συννεφιά 7/13c

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

Πέμπτη 24/12/2020
Συννεφιά 8/15c

Παρασκευή 25/12/2020
www.protostypos.gr
Facebook Page: Protos Typos

Email: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.

Συννεφιά 8/15c

Σαββάτο 26/12/2020
Βροχή 6/18c

Κυριακή 27/12/2020
Συννεφιά 8/13c

Δευτέρα 28/12/2020
Συννεφιά 7/12c

ΚΙΝ: 6955972125

κιν. 6936 308 008
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
ΖΥΓΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΟΙΣ ΜΕΤΗΤΟΙΣ
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Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Νέα χρηματοδότηση στους Δήμους
Π.Ε. Λάρισας – 155.050,25 θα λάβει
Φαρσάλων - Τα ποσά ανά Δήμο

Ν

έα ενίσχυση συνολικού ύψους 85
εκατ. ευρώ στους
332 δήμους της χώρας
ενέκρινε ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος για την
κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών.
Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2020 η
Αυτοδιοίκηση έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση 400

155.050,25εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες, οι περισσότερες εκ των οποίων δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας, αλλά και για να
καλύψει απώλεια εσόδων
από δημοτικά τέλη που με
αποφάσεις του υπουργείου
Εσωτερικών δεν εισπράχθηκαν λόγω της πρώτης
και της δεύτερης καραντίνας από καταστηματάρχες,
επαγγελματίες και επιχειρή-

σεις που έμειναν κλειστές,
καθώς και από κάλυψη
ληξιπρόθεσμων οφειλών,
αλλά και για πληρωμή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
Επί πλέον πρέπει να υπολογισθούν και 150 εκατ.
ευρώ, που προκύπτουν ως
πρόσθετα, σταθερά, ετήσια
έσοδα της Αυτοδιοίκησης
από τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών, που
απάλλαξε τρία εκατομμύρια
πολίτες από τέλη και πρόστιμα ύψους 1,5 δις ευρώ,
για τα περίπου 70 εκατομμύρια τετραγωνικά που δεν
είχαν δηλωθεί.
Αθροιστικά, δηλαδή, η
Αυτοδιοίκηση έχει λάβει
λόγω των αποφάσεων του
υπουργείου Εσωτερικών

της
ο Δ.

επιπλέον ποσά της τάξεως
των 550 εκατ. ευρώ.
Ο Δήμος Φαρσάλων θα
λάβει το ποσό των
155.050,25 ευρώ.
Σε ότι αφορά την
Περιφερειακή Ενότητα
Λάρισας τα ποσά ανά
δήμο είναι τα εξής:
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
1.121.571,62
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 97.865,98
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
296.999,16
ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ
167.442,12
ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
117.656,31
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
175.788,05
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
155.050,25
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΧΟΙΡΙΝΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΜΙΣΑΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΑ)
ΤΙΜΗ 5ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
www.argyrakisedesmata.gr & στο τηλ: 24910-31705
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Υπόγειους αγωγούς 21,5 χλμ για την
άρδευση 10.830 στρεμμάτων γης στα
Φάρσαλα δημοπρατεί η Περιφέρεια

Δ

ημοπρατείται από

για την άρδευση 10.830

την Περιφέρεια

στρεμμάτων αγροτικής

Θεσσαλίας η

γης.

κατασκευή υπόγειων

«Ο καλύτερος τρόπος να

αγωγών άρδευσης ΤΟΕΒ

πεις κάτι είναι να το κάνεις»

Ενιπέα Φαρσάλων (νότιο

δηλώνει ο περιφερειάρχης

τμήμα), συνολικού προϋ-

Θεσσαλίας Κώστας

πολογισμού 1.860.000

Αγοραστός. «Σε συνεργα-

ευρώ. Το έργο χρηματο-

σία με τους Περιφερειακούς

δοτείται από το

Συμβούλους και τις τεχνικές

Πρόγραμμα Αγροτικής

υπηρεσίες, προχωράμε με

Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ

γρήγορο ρυθμό σε ένα

Θεσσαλίας 2014-2020 και

έργο ζωής για τις Τοπικές

οδηγεί στην υπογειοποίη-

Κοινότητες Αγ. Γεωργίου,

ση αγωγών σε μήκος

Ανωχωρίου, Μεγ. Ευϊδριου,

περίπου 21,5 χιλιομέτρων

Δασόλοφου, Αμπελιάς,

Κατωχωρίου και Βασιλή του

Βασιλή.

Δήμου Φαρσάλων.

Πρόκειται για 22 ξεχωριστά

Στηρίζουμε τον αγροτικό

και διακριτά δίκτυα άρδευ-

τομέα με έργα ουσίας, ώστε

σης, μέσω των οποίων θα

οι άνθρωποι στον κάμπο να

αρδευτούν 10.830 στρέμμα-

συνεχίσουν να μένουν στον

τα γης, στα οποία καλλιερ-

τόπο τους και στην παρα-

γούνται ως επί το πλείστον

γωγική διαδικασία» προ-

βαμβάκι, καλαμπόκι και

σθέτει ο Περιφερειάρχης.

μηδική. Σε κάθε δίκτυο κατά

Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα

μήκος του αγωγού προβλέ-

για 22 αντλιοστάσια

πεται η τοποθέτηση υδρο-

Αντικείμενο του έργου είναι

ληψιών με υδρόμετρο για

η κατασκευή υπογείων

την μέτρηση της παροχής.

αρδευτικών δικτύων για 22

Οι αγωγοί θα είναι κατα-

αρδευτικά αντλιοστάσια

σκευασμένοι από HDPE

(γεωτρήσεις) στην περιοχή

(σκληρό πολυαιθυλένιο) τρί-

ευθύνης του ΤΟΕΒ Ενιπέα

της γενιάς ονομαστικής πίε-

Φαρσάλων (Νότιος τομέας).

σης 16 atm. Το συνολικό

Πρόκειται να αρδευτεί η

μήκος των αγωγών άρδευ-

αγροτική περιοχή που ανή-

σης είναι περίπου 21.500

κει διοικητικά στο Δήμο

μέτρα. Με την κατασκευή

Φαρσάλων καθώς και οι

του νέου δικτύου θα εξοικο-

περιοχές του Δ.Δ.

νομηθούν μεγάλες ποσότη-

Φαρσάλων του Δήμου

τες ύδατος, κάτι που θα λει-

Φαρσάλων που βρίσκονται

τουργήσει θετικά στη μείω-

εντός των διοικητικών

ση του υδατικού ελλείμμα-

ορίων των Τ.Κ. Σταυρού,

τος της λεκάνης απορροής

Αγ. Γεωργίου, Ανωχωρίου,

του ποταμού Ενιπέα καθώς

Μεγ. Ευϊδριου, Δασόλοφου,

και του Πηνειού ποταμού.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Αμπελιάς, Κατωχωρίου,

Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο των Φαρσάλων

Σ

ε εκτεταμένες βελ-

ολοκλήρωση της επέκτασης

τιώσεις στο οδικό

του αποχετευτικού δικτύου

δίκτυο της πόλης

που δρομολογήθηκε πρό-

των Φαρσάλων προχώ-

σφατα από τη δημοτική

ρησε ο δήμος Φαρσάλων

αρχή, με την ένταξη του

το τελευταίο διάστημα.

έργου του 35% της αποχέ-

Οι εργασίες έγιναν στην

τευσης των Φαρσάλων στο

περιοχή «Πολυμερέικα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

κοντά στην οδό Βόλου και

«Υποδομές Μεταφορών,

αφορούσαν κυρίως την επί-

Περιβάλλον και Αειφόρος

στρωση με αμμοχάλικο.

Ανάπτυξη» με χρηματοδό-

Θα ακολουθήσει ασφαλτό-

τηση ύψους 2,8 εκ. ευρώ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

στρωση αμέσως μετά την

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΚΤΗΜΑ

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

6947638533
6ο
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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακατασκευά ζει τη γέφυρα Δίλοφου-Αχιλλείου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ο

Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας
Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε τη
σύμβαση για την ανακατασκευή της γέφυρας
Δίλοφου-Αχιλλείου στο
Δήμο Φαρσάλων. Οι
εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε τους επόμενους μήνες να αποκατασταθεί πλήρως η προσβασιμότητα στην επαρχιακή οδό και να εξασφαλιστεί η ομαλή παροχέτευση των παρακείμενων
ρεμάτων.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 100.000 ευρώ με
χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της
Περιφέρειας.
Ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας Κώστας
Αγοραστός υπέγραψε τη
σύμβαση για την ανακατασκευή της γέφυρας
Δίλοφου-Αχιλλείου στο
Δήμο Φαρσάλων. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει,
ώστε τους επόμενους
μήνες να αποκατασταθεί
πλήρως η προσβασιμότητα
στην επαρχιακή οδό και να
εξασφαλιστεί η ομαλή

παροχέτευση των παρακείμενων ρεμάτων. Το έργο
είναι προϋπολογισμού
100.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας.
«Σε συνεργασία με τους
Αντιπεριφερειάρχες, τους
Περιφερειακούς
Συμβούλους και τις τεχνικές
μαςυπηρεσίες υπογράψαμε
τη σύμβαση και ξεκίνησαν
οι εργασίες για την ανακατασκευή της γέφυρας στο
Δίλοφο, που καταστράφηκε
από τη θεομηνία του Ιανού.
Προχωράμε με γρήγορο
ρυθμό και οργανωμένο
σχέδιο στην πλήρη αποκατάσταση των υποδομώνπροσβασιμότητας και στην
αντιπλημμυρική θωράκισητης περιοχής» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης.
Η γέφυρα
Το έργο περιλαμβάνει:
–Εργασίες καθαρισμού από
φερτά υλικά και διεύρυνσηςτης κοίτης των παρακείμενων ρεμάτων
–Κατασκευή σωληνωτού
οχετού παράλληλα με το
υφιστάμενο τεχνικό για την
διεύρυνση της υδραυλικής
διατομής

–Ενίσχυση του υφιστάμενου λιθόκτιστου τεχνικού με
επένδυση των τοιχωμάτων
του με οπλισμένο σκυρόδεμα
-Κατασκευή νέων πτερυγότοιχων του υφιστάμενου
τεχνικού προς αποκατάσταση των κατεστραμμένων
λιθόκτιστων πτερυγότοιχων
-Κατασκευή νέου σωληνωτού οχετού για την παροχέτευση ομβρίων υδάτων
κατάντη του υφιστάμενου
τεχνικού και τέλος
-Αποκατάσταση στρώσεων
οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων στην προσαρμογή με την κύρια οδό
«Σε συνεργασία με τους
Αντιπεριφερειάρχες, τους
Περιφερειακούς
Συμβούλους και τις τεχνικές
μαςυπηρεσίες υπογράψαμε
τη σύμβαση και ξεκίνησαν
οι εργασίες για την ανακατασκευή της γέφυρας στο
Δίλοφο, που καταστράφηκε
από τη θεομηνία του Ιανού.
Προχωράμε με γρήγορο
ρυθμό και οργανωμένο
σχέδιο στην πλήρη αποκατάσταση των υποδομώνπροσβασιμότητας και στην
αντιπλημμυρική θωράκιση-

της περιοχής» δηλώνει ο
Περιφερειάρχης.
Η γέφυρα
Το έργο περιλαμβάνει:
–Εργασίες καθαρισμού από
φερτά υλικά και διεύρυνσηςτης κοίτης των παρακείμενων ρεμάτων
–Κατασκευή σωληνωτού
οχετού παράλληλα με το
υφιστάμενο τεχνικό για την
διεύρυνση της υδραυλικής
διατομής
–Ενίσχυση του υφιστάμενου λιθόκτιστου τεχνικού με
επένδυση των τοιχωμάτων
του με οπλισμένο σκυρόδεμα
-Κατασκευή νέων πτερυγότοιχων του υφιστάμενου
τεχνικού προς αποκατάσταση των κατεστραμμένων
λιθόκτιστων πτερυγότοιχων
-Κατασκευή νέου σωληνωτού οχετού για την παροχέτευση ομβρίων υδάτων
κατάντη του υφιστάμενου
τεχνικού και τέλος
-Αποκατάσταση στρώσεων
οδοστρωσίας και ασφαλτικών στρώσεων στην προσαρμογή με την κύρια οδό.
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Προβληματισμός από τους κατοίκους της Οδού Θέτιδος αναφορικά
με το παρκάρισμα των οχημάτων και την κυκλοφορική ρύθμιση

Ο

ι κάτοικοι της
Οδού Θέτιδος
εξέφρασαν τους
προβληματισμούς και τις
ενστάσεις τους αναφορικά με το ζήτημα τις ρύθμισης της κυκλοφορίας του
δρόμου και συγκεκριμένα
όσο αφορά το παρκάρισμα των αυτοκινήτων.
Στις περισσότερες οδούς
ισχύει το γνωστό «μονά –
ζυγά» για το παρκάρισμα
δηλαδή όπου επιτρέπεται
το παρκάρισμα τα αυτοκίνητα παρκάρουν ανάλογα με
τον αριθμό του τρέχοντος
μήνα είτε δεξιά είτε αριστερά στον δρόμο.
Στην Οδό Θέτιδος όμως τα
αυτοκίνητα παρκάρουν
μόνιμα από μια συγκεκριμένη πλευρά με αποτέλεσμα

να υπάρχει ζήτημα, τόσο
στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στον καθαρισμό του δρόμου και την
γενικότερη εικόνα της
συγκεκριμένη οδού.
Όπως μας ενημέρωσαν οι
κάτοικοι η Δημοτική Αρχή
έχει ενημερωθεί για το
συγκεκριμένο ζήτημα το
οποίο είναι χρόνιο και αναμένουν την επίλυση του
από τους αρμόδιους
φορείς.
Οι κάτοικοι της Οδού
Θέτιδος μέσω της εφημερίδας μας «Πρώτος Τύπος»
ενημερώνουν και κάνουν
παράκληση στους αρμόδιους φορείς να επιληφθούν
επί του συγκεκριμένου
θέματος με σκοπό την επίλυσή του.

Ένα πολύ σημαντικό έργο ολοκληρώθηκε από την ΔΕΥΑ
Φαρσάλων στην Σκοπιά

Σ

υγκεκριμένα από

Σκοπιά Φαρσάλων υπάρ-

βρύση της Πλατείας και

ήταν στο έδαφος με αποτέ-

το κομμάτι του

χει ένας αγωγός ο οποίος

του Σχολείου του χωριού.

λεσμα μόλις το ποτάμι

με την δύναμη της βαρύ-

Αυτός ο αγωγός όμως

«φούσκωνε» και γινόταν

τητας στέλνει νερό στην

μέχρι και πριν λίγο καιρό

ορμητικό να «σπάει» και να

Ενιππέα ποταμού

που διασχίζει στην

μην υπάρχει υδροδότηση

Σκοπιάς.

από το συγκεκριμένο

Συγκεκριμένα ο αγωγός

σημείο.

δέθηκε και προσαρμόστηκε

Το συνεργείο της ΔΕΥΑ

σε συρματοπλέγματα και

Φαρσάλων την περασμένη

ειδικούς ιμάντες για να

εβδομάδα προχώρησε σε

αντέχουν την βαρύτητα,

μια πρωτοπόρα αλλά

δέθηκε με ειδικούς γάντζους

άκρως σημαντική επίλυση

σε βράχους και ολοκληρώ-

του θέματος καθώς έγινε

θηκε ένα έργο το οποίο

εναέρια τοποθέτηση αγω-

δίνει τέλος στις συχνές δια-

γού που διασχίζει τον

κοπές υδροδότησης που

Ενιππέα στην περιοχή της

υπήρχαν.

Προχωρά πολύ θετικά το μεγάλο θέμα
του νερού στα Φάρσαλα!
νέου επίσημες μετρήσεις
από τα αρμόδια εργαστήρια
ώστε να συνεχιστεί στο τελικό στάδιο το μεγάλο αυτό
έργο και να μπει στην «τελική ευθεία».
Ένα τόσο σημαντικό έργο

Έ

ρχονται πολύ θετικές εξελίξεις για
το νερό των
Φαρσάλων εντός του
επόμενου χρονικού διαστήματος.
Το μεγάλο έργο που αφορά
την γεώτρηση ολοκληρώνε-

για κάθε Φαρσαλινό και
Φαρσαλινή βρίσκεται πολύ
κοντά στην υλοποίηση του
και δεδομένα θα είναι ένα
έργο που θα δώσει τεράστια
«ανάσα» σε όλους.
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ται και πλέον προχωρούν τα
επόμενα στάδια μετάβασης
μέχρι την λύση του «γόρδιου δεσμού» και την υλοποίηση του έργου που αναμένεται να φέρει πόσιμο νερό
στην πόλη των Φαρσάλων.
Πλέον αναμένονται οι εκ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΓΕΡΑΣΗ
MSC ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
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Μητσότακης-Κορωνοϊός:26 Δεκεμβρίου το εμβόλιο στην
Ελλάδα- Την επόμενη ξεκινούν εμβολιασμοί

Ο

Πρωθυπουργός
Κυριάκος
Μητσοτάκης
προήδρευσε το σε ευρεία
σύσκεψη για το Εθνικό
Σχέδιο Εμβολιασμού που
πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα διαχείρισης της
Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας.
Σχετικά με την άφιξη του
εμβολίου στη χώρα και την
έναρξη των εμβολιασμός ο
πρωθυπουργός είπε ότι
αναμένεται η έγκριση
του εμβολίου της Pfizer στις
22 Δεκεμβρίου και οι πρώτες παρτίδες του εμβολίου
θα είναι στη χώρα μας στις
26 Δεκεμβρίου.
Από την επόμενη μέρα,
στις 27 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε
πέντε νοσοκομεία αναφοράς στην Αθήνα και αμέσως μετά και στη
Θεσσαλονίκη.
"Θέλω να επαναλάβω και
να τονίσω πόσο σημαντική
είναι η διαδικασία εμβολιασμού των πιο ηλικιωμένων
συμπολιτών μας.", τόνισε ο
κ. Μητσοτάκης κατά την ομι
λία του.
Συγκεκριμένα
ο Πρωθυπουργός ανέφερε:« Χαίρομαι που μου
δίνετα η δυνατότητα να επισκεφθώ το Επιχειρησιακό
Κέντρο της Πολιτικής
Προστασίας, στο οποίο και
θα λειτουργεί εφεξής μία
μεγάλη ομάδα από τα
Υπουργεία Υγείας,
Ψηφιακής Πολιτικής και
Προστασίας του Πολίτη, η
οποία θα αναλάβει το περίπλοκο, αλλά και εξαιρετικά
σημαντικό εγχείρημα της
διαδικασίας του εμβολιασμού έτσι ώστε να θωρακιστούν το συντομότερο
δυνατόν όσο το δυνατόν
περισσότεροι συμπολίτες
μας, έτσι ώστε το εμβόλιο
να γίνει πραγματικά η αρχή
του τέλους της πανδημίας.
Όπως γνωρίζετε καλά, απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες αντιτάσσουμε ένα επεξεργασμένο
πρόγραμμα.Σύμφωνα με
την τελευταία ενημέρωση
την οποία έχουμε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Φαρμάκων, αναμένεται η
έγκριση του πρώτου εμβολίου, θα είναι αυτό της
Pfizer στις 22 Δεκεμβρίου.

Διανομές στην Ευρώπη θα
ξεκινήσουν αμέσως μετά.
Εκτιμούμε ότι οι πρώτες
παρτίδες του εμβολίου θα
είναι στη χώρα μας στις 26
Δεκεμβρίου και από την
επόμενη, από τις 27
Δεκεμβρίου, θα μπορούμε
να έχουμε τους πρώτους
εμβολιασμούς σε πέντε
νοσοκομεία αναφοράς στην
Αθήνα και αμέσως μετά και
στη Θεσσαλονίκη.Όπως
γνωρίζετε και ακολουθώντας τις εισηγήσεις της
Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμού θα υπάρχει
μία αυστηρή προτεραιοποίηση σε σχέση με το ποιοι
συμπολίτες μας θα πρέπει
να εμβολιαστούν πρώτοι.
Θα προηγηθούν, προφανώς, οι εργαζόμενοι στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Πρωτίστως οι ήρωες μας, οι
οποίοι σήκωσαν τόσο μεγάλο βάρος τους τελευταίους
μήνες εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία μας, στα
Κέντρα Υγείας, αλλά βέβαια
και οι φιλοξενούμενοι σε
μονάδες ηλικιωμένων. Και
θα ακολουθήσουν αμέσως
μετά οι συμπολίτες μας άνω
των 65, υπολογίζουμε ότι
σε αυτήν την ηλικιακή κατηγορία εντάσσονται συνολικά
περί τα 2,4 εκατομμύρια
συμπολίτες μας. Και οι
πρώτοι συμπολίτες μας οι
οποίοι θα εμβολιαστούν στη
χώρα μας, θα είναι μία
νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος συμπολίτης
μας. Είναι αλήθεια ότι η
κεντρική διαπραγμάτευση,
η οποία έγινε από τις
Βρυξέλλες, σχετικά με τις
διαδικασίες παράδοσης του
εμβολίου, δημιούργησαν
ένα μικρό κενό σε σχέση με
τις αρχικές προσδοκίες οι
οποίες είχαν καλλιεργηθεί.
Θέλω να επαναλάβω ακόμα
μία φορά ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται
κεντρικά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε
χώρα λαμβάνει τα εμβόλια
που της αναλογούν αναλογικά με τον πληθυσμό της
και δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από
αυτήν την πολιτική και τα
εμβόλια φτάνουν σε όλες τις
Ευρωπαϊκές χώρες λίγοπολύ την ίδια μέρα, κάθε
παρτίδα θα φτάνει την ίδια
μέρα, και μετά προφανώς η

ευθύνη μεταπίπτει στις
χώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν τη
εθνική στρατηγική εμβολιασμού με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ταχύτητα και
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ασφάλεια.Θέλω να επαναλάβω και να τονίσω πόσο
σημαντική είναι η διαδικασία εμβολιασμού των πιο
ηλικιωμένων συμπολιτών
μας. Αρκεί να δείτε τα δεδομένα από τα νοσοκομεία.
Αντιπροσωπεύουν, δυστυχώς, το 85% των συνανθρώπων μας που έχασαν
τη ζωή τους από την αρχή
της πανδημίας, άνω του
60% των διασωληνωμένων.
Η θωράκισή τους λοιπόν,
είναι πολύτιμη όχι μόνο για
τους ίδιους, αλλά είναι και
αυτή η οποία θα μας εξασφαλίσει τελικά την ανακούφιση για τις υγειονομικές
δομές και για τους ανθρώπους τους, που σηκώνουν
σήμερα ένα τεράστιο
βάρος. Και βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνο
όταν θα φτάσουμε κοντά
στο 70% εμβολιασμού του
συνόλου του ελληνικού
πληθυσμού θα μπορούμε
πια να μιλάμε με ασφάλεια
ότι αφήσαμε πίσω μας την
πανδημία.Όπως ξέρετε,
έχουν ήδη εξασφαλιστεί
όροι ασφαλούς μεταφοράς,
χώροι σωστής αποθηκεύσεις, τρόποι βέβαια γρήγορης μεταφοράς του εμβολίου στα 1.018 εμβολιαστικά
κέντρα, τα οποία έχουν
οργανωθεί σε κάθε γωνιά
της χώρας και έχω να τονίσω ότι σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσουν
όλοι. Γιατροί, νοσηλευτές,
φαρμακοποιοί, Ένοπλες
Δυνάμεις -είναι εδώ μαζί
μας και ο Αρχηγός του
ΓΕΕΘΑ- Πολιτική
Προστασία,
Αστυνομία. Όλοι μαζί είμαστε μία γροθιά, είμαστε μία
ομάδα για να μπορέσουμε
να δρομολογήσουμε αυτή
τη διαδικασία. Η χώρα δεν
έχει ποτέ στο παρελθόν
υλοποιήσει ένα αντίστοιχο
τέτοιο σχέδιο, οι τελευταίες
μεγάλες εκστρατείες εμβολιασμού είχαν γίνει με τελείως διαφορετικά δεδομένα
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Κανείς σχεδόν από
μας δεν τις θυμάται. Αλλά η
εκστρατεία αυτή θα έχει τη
χαρά να εκπροσωπείται
επικοινωνιακά από την επικεφαλής της Επιτροπής
Εμβολιασμών την κ.
Θεοδωρίδου, που θέλω και
πάλι να την ευχαριστήσω,
για αυτά τα οποία έχει
κάνει, για αυτά τα οποία θα
κάνει από εδώ και στο εξής
καθώς ο ρόλος της θα είναι
απολύτως κρίσιμος.Και
βέβαια στο επιχειρησιακό

επίπεδο από τον Μάριο τον
Θεμιστοκλέους, τον Γενικό
Γραμματέα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας, ο οποίος έχει
και την ευθύνη να συντονίσει αυτήν την πολύ μεγάλη
προσπάθεια, που εμπλέκει
τόσους διαφορετικούς
φορείς και τόσα διαφορετικά Υπουργεία. Πάντα φυσικά θα εξακολουθούμε να
έχουμε την υποστήριξη του
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα,
τον οποίο ευχαριστώ για
ακόμα μία φορά για όλα
όσα έχει προσφέρει αυτούς
τους μήνες πολέμου κατά
της πανδημίας. Έχουμε πει
ότι οι αρχηγοί των
Κοινοβουλευτικών Ομάδων,
πολιτική και πολιτειακή ηγεσία θα κάνουμε από τους
πρώτους το εμβόλιο για να
δείξουμε με αυτό τον τρόπο
την εμπιστοσύνη μας στην
επιστήμη, αλλά θέλω για
ακόμα μία φορά να πω,
επιστήσω την προσοχή
όλων, η πανδημία προφανώς δεν θα τελειώσει με το
που θα αρχίσει η διαδικασία του εμβολιασμού.Η
προφύλαξη και η θωράκιση
δεν είναι ξεχωριστές

φάσεις, είναι δύο παράλληλες διαδικασίες και τα
περιοριστικά μέτρα θα μπορούν να αρθούν μόνο όταν
παγιωθεί πια η πτωτική
τάση της πανδημίας και θα
χρειαστεί να κρατήσουμε
ακόμα για καιρό περιορισμένες τις κοινωνικές μας
επαφές, η κοινωνία θα τείνει με το ένα της χέρι στο
εμβόλιο και με το άλλο θα
συνεχίσει να σηκώνει τη
μάσκα στο πρόσωπο. Και
καθώς έρχονται και οι μέρες
των γιορτών να επαναλάβω
ακόμα μία φορά, την έκκληση μου, σε όλους να είμαστε δίπλα προσεκτικοί, να
περιορίσουμε στο απολύτως ελάχιστο τις επαφές
μας. Θα κάνουμε διαφορετικά Χριστούγεννα, αυτή τη
φορά, θα έρθουν άλλα
Χριστούγεννα, θα έρθουν
άλλες Πρωτοχρονιές, που
θα μπορούμε να γιορτάσουμε έτσι όπως γιορτάζαμε
πάντα. Αυτά τα
Χριστούγεννα και αυτή η
Πρωτοχρονιά θα είναι και
πρέπει να είναι διαφορετική
και είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι συμπολίτες μας
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θα ανταποκριθούν με
αίσθημα ευθύνης και θα
κάνουν αυτό το οποίο είναι
σωστό. Σωστό για τους ίδιους, σωστό για τη
χώρα. Κλείνω λέγοντας, ότι
ο εμβολιασμός όταν με το
καλό ολοκληρωθεί θα γράψει τις τελευταίες γραμμές
στον επίλογο αυτής της
μεγάλης μάχης κατά της
πανδημίας και θα είναι και ο
πρόλογος μιας νέας εποχής
ασφάλειας και ευημερίας,
που είμαι σίγουρος ότι θα
ξημερώσει όταν με το καλό
αφήσουμε πίσω μας αυτήν
την πρωτοφανή περιπέτεια.
Όπως έχουμε πει θα φέρει,
όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του σχεδίου, θα φέρει
περισσότερη ελευθερία. Το
εμβόλιο δεν μας απελευθερώνει μόνο από το ζυγό της
υγειονομικής απειλής, αλλά
αποτελεί ταυτόχρονα και
ένα διαβατήριο ανάκτησης
των μικρών και μεγάλων
ελευθεριών μας, που γνώρισαν προσωρινούς πλην
όμως αναγκαίους περιορισμούς.”
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Το μεγάλο «ευχαριστώ» των κατοίκων της Υπέρειας στον Κόκκαλη

Σ

ε δημόσια αναγνώριση της ηθικής
αλλά και έμπρακτης
συνδρομής του βουλευτή
Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Βασίλη Κόκκαλη, ώστε να
αποκατασταθούν το
συντομότερο οι «πληγές»
που άνοιξε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην
περιοχή των Φαρσάλων η

κακοκαιρία «Ιανός», προχώρησαν με επιστολή
τους, τα μέλη της
Διεκδικητικής Επιτροπής
Ιανού Υπέρειας
Φαρσάλων.
Οι κάτοικοι της περιοχής
ευχαριστούν τον Λαρισαίο
πολιτικό αφενός για την
άμεση ανταπόκρισή του,
από τις πρώτες ώρες τις

καταστροφής, αλλά και για
μία σειρά πρωτοβουλιών
που έλαβε στη συνέχεια και
συνεχίζει να λαμβάνει.
Στην επιστολή αναφέρονται
τα εξής: «Μετά από συνάντηση όλων των μελών της
επιτροπής μας και με την
ευθύνη που αυτή μας
προσδίδει, (ως εντολοδόχους των κατοίκων της
Υπέρειας Φαρσάλων του
νομού Λάρισας), νιώθουμε
την ηθική υποχρέωση αλλά
και ανάγκη να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού
Λάρισας κ. Κόκκαλη
Βασίλειο, όπως και την
ομάδα του γραφείου του,
για:
– την γρήγορη ανταπόκρισή
του, με επίσκεψη στους
πληγέντες οικισμούς της
Υπέρειας, αμέσως μετά την
καταστροφική έλευση του
φαινομένου “Ιανός”
– την υλοποίηση της υπόσχεσής του, για έμπρακτη

βοήθεια, πέραν της ψυχολογικής στήριξής του
– κατόπιν μεσολάβησής
του:
Α) την ΑΜΕΣΟΤΑΤΗ ανταπόκριση του επιχειρηματία
Καντώνια Ιωάννη(ΒΙΟΚΑΡΠΈΤ), για την αποστολή
100 κλινοσκεπασμάτων,
υψηλής ποιότητας, προς
ΟΛΟΥΣ τους κατοίκους του
χωριού,
Β) την επίσης αμεσοτάτη
ανταπόκριση του επιχειρηματία Σκλαβενίτη (SUPER
MARKET ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗΣ),
για την επίδοση δωροεπιταγών αξίας 50 + 50 €, για
κάθε οικογένεια του χωριού
μας, ώστε αυτές να προμηθευτούν είδη πρώτης ανάγκης για το νοικοκυριό τους.
– την (σε εξέλιξη) διαπραγμάτευση με την Ένωση
Εκκοκκιστών Ελλάδας, και
τους εκπροσώπους αυτών
Σιαρκο Αντώνιο (πρόεδρο)
και Μάρκου (αντιπρόεδρο),
ώστε να κατασκευαστεί εξ

αρχής, η γεφυροπλάστιγγα
του χωριού, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.
– την επιθυμία και διάθεσή
του να συνεχίσει να συνδράμει, οποιασδήποτε βοήθειας, σε ότι άλλο του ζητηθεί.»
Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο κ. Κόκκαλης είχε
τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Υπέρειας και μέλος της
Επιτροπής κ. Χαράλαμπο
Σκαντζούρη, με τον οποίο
συζήτησε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην προσπάθεια που καταβάλλεται
ώστε το συντομότερο η
περιοχή να επιστρέψει στην
κανονικότητα.
Ο Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Από την πλευρά του ο
πρώην υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων σημείωσε πως
«η λαϊκή εντολή που λαμβάνει ένας βουλευτής
αφορά πρωτίστως όχι

μόνον στην εκπροσώπηση
των πολλών στα κέντρα
εξουσίας και στην υπεράσπιση των συμφερόντων
τους, αλλά και στην κινητοποίηση όλων των υγειών
δυνάμεων όταν καταστεί
ανάγκη. Θεώρησα ηθικό
προπαντός καθήκον μου να
βρεθώ από την πρώτη στιγμή στο πλευρό αυτών των
ανθρώπων που χτυπήθηκαν από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα και να προσπαθήσω για το καλύτερο. Γιατί
είναι ανάγκη σ’ αυτές τις
δύσκολες στιγμές να δείχνουμε στο συνάνθρωπο
πως δεν είναι μόνος.
Χαίρομαι που μέσα από τα
δύσκολα δημιουργήθηκε
μία πανστρατιά ανθρωπιάς
πέρα από κόμματα και
άλλα συμφέροντα.
Ευελπιστώ το συντομότερο
αυτές οι περιοχές των
Φαρσάλων να επιστρέψουν
κοινωνικά και οικονομικά
στην κανονικότητα».

Κ. Τύμπας: “Αναλαμβάνω την Εσκίογλου: “Θα είμαι από τους
δωρεά στεγάστρου ή οικίσκου
πρώτους που θα εμβολια για τους οδηγούς ΤΑΞΙ”
στούν, υπεύθυνος για την
ενημέρωση κρουσμάτων είναι
ο ΕΟΔΥ”

Ο

κ. Κώστας Τύμπας
απέστειλε στο
Δημοτικό
Συμβούλιο αίτημα για
θέμα εκτός ημερήσιας
διάταξης το οποίο αφορούσε την κατασκευή στεγάστρου ή οικίσκου στην
περιοχή που παρκάρουν
τα ΤΑΞΙ στα Φάρσαλα
γνωστοποιώντας στο
σώμα ότι είναι πρόθυμος
να κάνει ο ίδιος δωρεά

την κατασκευή του στεγάστρου ή του οικίσκου με
σκοπό να λύσει μια για
πάντα το χρόνιο πρόβλημα των αυτοκινητιστών
που δεν έχουν κανέναν
χώρο προστασίας και
φύλαξης είτε τον χειμώνα,
είτε το καλοκαίρι.
Ο πρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου κ. Δαμιανός
αφότου ανέγνωσε το σχετικό αίτημα του κ. Τύμπα

ανέφερε ότι έχει προβλεφθεί στην νέα κατασκευή
της πλατείας.
Ο κ. Τύμπας αφού πήρε
ξανά το λόγο επανήλθε
ζητώντας να τοποθετηθεί
έστω και προσωρινά καθώς
η πλατεία μπορεί να κάνει
κάποια χρόνια να υλοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι θα
πρέπει να υπάρξει μέριμνα
σε ένα πάγιο και διαρκές
αίτημα των αυτοκινητιστών.
Ο πρόεδρος αφού ανέφερε
ότι είναι δίκαιο το αίτημα,
τόνισε ότι για να τοποθετηθεί οτιδήποτε σε δημοτικό
χώρο θα πρέπει να έχει την
έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας, αναφέροντας ότι θα
υπάρξει απάντηση της υπηρεσίας σε μελλοντική συνεδρίαση, με τον κ. Τύμπα να
ζητά ακριβή ημερομηνία.

Τ

ο γεγονός ότι θα
είναι από τους
πρώτους που θα
εμβολιαστούν στον Δήμο
Φαρσάλων γνωστοποίησε ο Δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου, κατά την

διάρκεια της συνεδρίασης
του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
είναι ο πρώτος
Αυτοδιοικητικός του Νομού
Λάρισας που προέβη ανοιχτά στην συγκεκριμένη

τοποθέτηση θέλωντας να
περάσει το μήνυμα για την
ατομική και κοινωνική ευθύνη και να δώσει το “στίγμα”
ως πρώτος πολίτης της
Επαρχίας για τον δρόμο
προς την επιστροφή στην
κανονικότητα και τις καλύτερες ημέρες.
Επισήμανε ότι η περιοχή
των Φαρσάλων παρουσιάζει καλύτερη εικόνα σε
σχέση με άλλες πόλεις, ενώ
τόνισε ότι υπεύθυνος για
την ενημέρωση των κρουσμάτων είναι ο ΕΟΔΥ.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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Ο Δήμαρχος Φαρσάλων υπέγραψε τη σχετική σύμβαση

Ξεκινούν δεκάδες έργα σε χωριά των Φαρσάλων

Π

λήθος παρεμβάσεων που αφορούν
τη συντήρηση διαφόρων υποδομών σε έξι
δημοτικά διαμερίσματα
του δήμου Φαρσάλων, θα
πραγματοποιηθούν μετά
από την υπογραφή από
το δήμαρχο Φαρσάλων κ.
Μάκη Εσκίογλου, της
σχετικής σύμβασης με
τον ανάδοχο του έργου.
Πρόκειται για συντηρήσεις
υποδομών στα δημοτικά
διαμερίσματα Μ. Ευϋδρίου,
Βασιλί, Κρήνης, Υπέρειας,
Ερέτρειας και Ναρθακίου,
αλλά και σε οικισμούς που
ανήκουν διοικητικά σε αυτά,
συνολικού προϋπολογισμού
55.000 ευρώ.
Αναλυτικότερα, στο
Ευΰδριο θα γίνουν εργασίες
αποκατάστασης ζημιών στο
παλιό δημαρχείο Ενιπέα.
Επιπλέον πρόκειται να διαμορφωθεί το μνημείο
Ηρώων τοποθετώντας,
αλλά και θα βαφθούν στύλοι φωτισμού της πλατείας
και θα επισκευαστούν
παγκάκια που βρίσκονται
σε αυτή. Το σιντριβάνι στην
πλατεία του χωριού θα

βαφτεί ενώ εργασίες θα
γίνουν και στο κτίριο δυτικά
(πίσω) του Δημαρχείου.
Στο Ελληνικό που ανήκει
στην τοπική κοινότητα Μ.
Ευυδρίου θα γίνουν εργασίες ανακατασκευής της
πλατείας.
Στο χωριό Πυργάκια το
οποίο ανήκει επίσης στην
τοπική κοινότητα Μ.
Ευυδρίου θα γίνει ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα του
χώρου του παλιού σχολείου
όπου υπάρχουν πολλά ξενικά δένδρα και στη συνέχεια
θα γίνει επίχωση της επιφάνειας με φυτική γη.
Στον Λόφο που ανήκει στην
τοπική κοινότητα Μ.
Ευυδρίου θα γίνει εκρίζωση
ξενικών δένδρων σε δημοτικό οικόπεδο (πλατεία) νότια
(πίσω) της εκκλησίας του
χωριού.
Στο Βασιλί, στην πλατεία
του χωριού αναμένεται να
ντυθεί περιμετρικά με σχιστόπετρα το μέρος όπου
υπήρχε παλιά κιόσκι καθώς
και περιμετρικά στο δάπεδο
της κατασκευής (αντί για τα
υπάρχοντα μάρμαρα).
Επίσης στους πετρόκτι-

στους αυλόγηρους της πλατείας, θα γίνουν εργασίες
επισκευών με πέτρα και θα
κτιστεί με πέτρα αυλόγηρος
σε σημείο όπου η κατασκευή του δεν είχε ολοκληρωθεί. Στο μέρος της
πετρόκτιστης βρύσης θα
γίνουν επισκευές (αρμολόγηση και τοποθέτηση νέας
σχιστόπετρας όπου απαιτείται) του δαπέδου. Ακόμη
στους διαδρόμους της πλατείας θα αποξηλωθούν σκυροδέματος επιφάνειες 2,5
τ.μ. και θα τοποθετηθεί σχιστόπετρα. Επιπλέον θα
τοποθετηθεί σχιστόπετρα
ορθογωνικής μορφής στη
βορειοανατολική γωνία της
πλατείας ενώ πρόκειται να
βαφτούν 4 παγκάκια (σκελετός και καθίσματα) και οι
μπασκέτες του γηπέδου
μπάσκετ μαζί με τις γραμμές του δαπέδου.
Στο κτίριο της κοινότητας
της Υπέρειας πρόκειται να
πραγματοποιηθούν εργασίες σοβατίσματος στους
εξωτερικούς τοίχους (όπου
απαιτείται) και στη συνέχεια
θα βαφτεί το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά. Επίσης

προβλέπεται η τοποθέτηση
δύο ταρατσομόλυβων στην
ταράτσα του κτιρίου.
Στο χωριό του Ναρθακίου
πρόκειται να ντυθεί με
πέτρα υφιστάμενο τοιχείο
της πλατείας.
Στην Κρήνη προβλέπεται
να ελεγχθούν, να συντηρηθούν και να επισκευαστούν
τα κτίρια της κοινότητας,
του σχολείου και του ιατρείου, καθώς επίσης θα αποξηλωθούν πέργκολες από
την κεντρική πλατεία.
Τέλος, στην κεντρική πλατεία της Ερέτρειας θα
στρωθούν σχιστόπλακες
ορθογωνικής μορφής σε
επιφάνεια 15 τ.μ. ενώ τα
πεζοδρόμια περιμετρικά της
πλατείας πρόκειται να εγκυβωτιστούν με σκυρόδεμα
C25/30 σε θέσεις παλιών
κατεστραμμένων λωρίδων
μαρμάρων. Τέλος θα κολληθεί υπάρχον αποκολλημένο
μάρμαρο σε ρίχτι των σκαλιών της πλατείας.
Σε δήλωσή του ο δήμαρχος
Φαρσάλων κ. Μάκης
Εσκίογλου τόνισε τα εξής:
«Υπογράψαμε τη σύμβαση
για μία σειρά πολλών
παρεμβάσεων σε χωριά της
επαρχίας μας. Είναι παρεμβάσεις που αφορούν δημόσιους χώρους και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής
για τις τοπικές κοινωνίες.
Είχαμε πει εξ’ αρχής πως
στοχεύουμε στα «μεγάλα»,
χωρίς όμως να παραβλέπουμε τη σπουδαιότητα
των «μικρότερων». Έτσι,
είμαστε σε διαρκή επαφή
με τους προέδρους των
τοπικών κοινοτήτων και με
την ίδια την κοινωνία, καταγράφοντας ανάγκες και
δρομολογώντας λύσεις».

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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ΠΙΤΣΑ νηστίσιμη με Πατάτα
ΠΙΤΣΑ νηστίσιμη με Τόνο
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΕΣ νηστίσιμες
ΣΑΛΑΤΕΣ νηστίσιμες
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Η ψήφιση των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Σ

Φαρσάλων προϋπολογι-

τμηματικά.

Διαβούλευσης του Δήμου.

ψηφίστηκε η ανάκληση δύο

σμού 250.633 ευρώ. Το

Την 11η αναμόρφωση του

Παρών ψήφισε ο κ.

αδειών πωλητών λαϊκών

θέμα καταψήφισε ο δημοτι-

προϋπολογισμού εισηγήθη-

Αναγνώστου. Ομόφωνα

αγορών. Το θέμα εκτός ημε-

κός σύμβουλος της Λαϊκής

κε ο προϊστάμενος του

εγκρίθηκε η παραχώρηση

ρησίας διάταξης πέρασε

Συσπείρωσης κ. Αποστόλης

δήμου, Σωκράτης

κατά χρήση αίθουσας του

κατά πλειοψηφία και αφο-

Αναγνώστου, ενώ η πρ.

Αλειφτήρας η οποία πέρασε

«Πύργου» ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙ-

ρούσε το πρόγραμμα κατα-

δήμαρχος κ. Μαρία Ίφου

κατά πλειοψηφία καθώς το

ΟΥ στον Οργανισμό

πολέμησης κουνουπιών για

ζήτησε να μην γίνει μόνο

θέμα καταψήφισε επίσης ο

Πολιτισμού – Αθλητισμού –

το 2021. Όλοι οι σύμβουλοι

ένα τμήμα αλλά ολόκληρο

κ. Αναγνώστου. Τα θέματα

Κοινωνικής Προστασίας –

ψήφισαν ομόφωνα, εκτός

το έργο στο Βασιλί, ενώ

3-4 και 5, πέρασαν ομόφω-

Αλληλεγγύης Δήμου

από τον κ. Αναγνώστου

τόνισε για το κλειστό γυμνα-

να και αφορούσαν την αντι-

Φαρσάλων (ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ),

που καταψήφισε με την

στήριο και την αντικατάστα-

κατάσταση μελών στο Δ.Σ.

για την τοποθέτηση των

αιτιολογία ότι σε αυτά τα

υνεδρίασε μέσω

πέρασε η τροποποίηση του

ση του παρκέ ότι θα πρέπει

της Δημοτικής Επιχείρησης

αναμνηστικών από τις

θέματα θα έπρεπε να τα

τηλεδιάσκεψης το

τεχνικού προγράμματος με

να αλλαχθεί η σκεπή του

Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.).,

εκδηλώσεις της χορωδίας,

πληρώνει το κράτος και όχι

Δημοτικό

την ένταξη δυο έργων του

κλειστού που απασχολούσε

του Υπεύθυνου Διανομών

και η λειτουργία αυτής ως

ο δήμος από κονδύλια του.

Συμβούλιο Φαρσάλων

δικτύου ομβρίων υδάτων

τα προηγούμενα χρόνια.

και μελών της τριμελούς

μόνιμη έκθεση στη διάθεση

Απόντες από τη συνεδρία-

την Πέμπτη 17

στο Βασιλί (δυτική πλευρά

Ο κ. Χρ. Παπαγεωργίου της

επιτροπής για την υλοποίη-

του κοινού, μετά από αίτη-

ση ήταν δημοτικοί σύμβου-

Δεκεμβρίου και ώρα 13:00

μήκους 1,200 μέτρων) προ-

παράταξης Άρη Καραχάλιου

ση του έργου «Ταμείο

μα του Προέδρου της

λοι κ.κ. Δημ. Μπαμπανίκας,

για συζήτηση και λήψη

ϋπολογισμού 280.000 ευρώ

επανέλαβε την πρόταση της

Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Χορωδίας Ιωάννη

Γιώργος Αγγελακόπουλος,

αποφάσεων.

και την κατασκευή των

παράταξης του, να υπάρξει

Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.)» και τον

Μαλέτσικα.

Κων/να Μπένου, Βασίλης

Στα θέματα ημερήσιας διά-

αθλητικών υποδομών σε

συνολική εικόνα των εκτε-

ορισμό νέων καθώς και

Κλείνοντας τα θέματα ημε-

Πατσιούρας και Ιουλία

ταξης κατά πλειοψηφία

Φάρσαλα και Υπέρεια

λούμενων έργων και όχι

μελών της Επιτροπής

ρήσιας διάταξης ομόφωνα

Αγγελακοπούλου.

Πουλήστε μέσω τοπικού e-shop
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Έ

να καλοστημένο
ηλεκτρονικό
κατάστημα μετατρέπει τους επισκέπτες
του σε νέους πελάτες;
Η χρήση των ηλεκτρονικών
καταστημάτων ωθεί τους
χρήστες να αλληλεπιδρούν
περισσότερο με την επιχείρησή σας.
Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε οι πελάτες κάνουν
τις αγορές τους από την
ασφάλεια του σπιτιού τους
και μέσω ηλεκτρονικών
καταστημάτων.
Το farsala.eu είναι ένας έξυπνος τοπικός οδηγός αγοράς, μέσω του οποίου οι
τοπικές επιχειρήσεις μπορούν έναντι μικρού μηνιαίου
αντίτιμου να έχουν το δικό
τους e-Shop.
Χωρίς να χρειάζετε ειδικές
γνώσεις μπορεί ένας καταστηματάρχης με μερικά κλικ
να ανεβάζει στο eShop του
τα προϊόντα, τις υπηρεσίες
και τις προσφορές του.
Με αυτό τον τρόπο οι υπάρχοντες και νέοι πελάτες βλέπουν και αγοράζουν άμεσα
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.
Ο τρόπος παραλαβής μπορεί να γίνει από το κατάστη-

μα με τη μέθοδο του
ClickAway ή με delivery στο
χώρο του πελάτη.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει
στο μέσω του eShop με
κάρτα ή κατά την παραλαβή
των προϊόντων με αντικαταβολή.
Ο συνδρομητής καταστηματάρχης έχει όλη τη διαχείριση του δικού του eShop με
προσωπικό λογαριασμό και
τις παραγγελίες του τις δέχεται στο προσωπικό του e
mail και μπορεί να κοινοποιώ τα προϊόντα του στα
SocialMedia από τα ειδικά
κουμπιά.
Για τις επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο τοπικό eShop των
Φαρσάλων ο πρώτος μήνας
είναι δωρεάν.
Στα καταστήματα που συμμετέχουν δίνετε δωρεάν και
η
έξυπνη
εφαρμογή
ClickAway για online ραντεβού με το κατάστημα.
Κάνετε δωρεάν εγγραφή και
χρησιμοποιήστε το δικό σας
eShop για 30 ημέρες
Για περισσότερες και πιο
αναλυτικές πληροφορίες μη
διστάσετε να μας καλέστε
στο 693 991 9999

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Ξεκινούν τα έργα αποκατάστασης
των αθλητικών εγκαταστάσεων

Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
Δημοτικών Συμβούλων

και την διεξαγωγή των αγώνων.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν έργα αποκατάστασης
όλων των εσωτερικών
χώρων (γραφεία, αποδυτήρια ενώ και στο γυμναστήριο του Κλειστού
Γυμναστηρίου θα ανανεω-

Σ

το τελευταίο
Δημοτικό
Συμβούλιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία
πέρασε η τροποποίηση
του τεχνικού προγράμματος όπου στην ένταξη
των δυο έργων υπάγεται
και το έργο που αφορά
την κατασκευή των αθλητικών υποδομών σε
Φάρσαλα και Υπέρεια
Φαρσάλων προϋπολογισμού 250.633 ευρώ.
Σκοπός του έργου είναι η
αποκατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων που
επλήγησαν από την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» που έπληξε
την Επαρχία Φαρσάλων.
Σύμφωνα με ενημέρωση
που είχαμε από τον
Αντιδήμαρχο Φαρσάλων κ.

Χρήστο Μπασαγιάννη τα
έργα αυτά αφορούν στον
καθαρισμό του εσωτερικού
χώρου του Σταδίου
Φαρσάλων και την αποκατάσταση ζημιών εντός των
αιθουσών (αποδυτήρια,
γραφεία, ενώ η αίθουσα
του γυμναστηρίου θα εξοπλιστεί με νέα όργανα και
εξοπλισμό και θα γίνουν
παρεμβάσεις σε όλο τον
χώρο (υδραυλικά, ηλεκτροφωτισμό, θέρμανση κ.α.).
Όσο αφορά το Κλειστό
Γυμναστήριο των
Φαρσάλων θα τοποθετηθεί
νέο παρκέ εμβαδού 800 τμ,
ενώ προβλέπεται και η στεγάνωση μέρους της στέγης,
προμήθεια και εγκατάσταση
νέου εξοπλισμού που
αφορά την χρονομέτρηση

θεί ο εξοπλισμός με νέα
όργανα γυμναστικής).
Οι εργασίας για το γήπεδο
Υπέρειας αφορούν εργασίες προετοιμασίας του
εδάφους, υπόγειο σύστημα
άδρευσης, απαραίτητες κλίσεις στο γήπεδο και σπορά
νέου χλοοτάπητα.
Επίσης στο Δημοτικό
Στάδιο Φαρσάλων στο
σημείο το οποίο είχε πέσει
ο τείχος θα τοποθετηθεί νέα
περίφραξη πλάτους 150
μέτρων και ύψους 3
μέτρων.
Σε ότι αφορά τις ζημιές στο
γήπεδο του Βασιλί έχει
εγκριθεί ξεχωριστό έργο
που αφορά αποκατάσταση
αποδυτήριων και περίφραξης.
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Σ

τις τοποθετήσεις
των Δημοτικών συμβούλων η πρ.
Δήμαρχος κ.Μαρία Ίφου,
θέλησε να ενημερωθεί αν
η δημοτική αρχή έχει
προχωρήσει στην μέριμνα και υλοποίηση ταχυδρομικών θυρίδων σε
χωριά του δήμου, τα
οποία δεν υπάρχουν για
τις ανάγκες των κατοίκων. Την απάντησε
έδωσε η αντιδήμαρχος
Φαρσάλων κ.Σοφία
Χατζηπλή, ότι ο δήμος
έχει ζητήσει από τους
προέδρους την καταγραφή αυτών και άλλων
θεμάτων καθώς και
πόσες οικογένειες διαμένουν σε κάθε κοινότητα.
Ο κ. Ευάγγελος
Δημητρακόπουλος ζήτησε
από τη δημοτική αρχή
κάποια κατάσταση για το

πόσες είναι οι αιτήσεις
πολιτών που υπέστησαν
ζημιές από τον “Ιανό”
πόσες αποζημιώθηκαν και
πόσες απορρίφθηκαν, ώστε
να υπάρχει μία συνολική
εικόνα. Ερώτηση για τον
καθαρισμό δρόμων σε
χωριά του δήμου κατέθεσε
ο κ. Αποστόλης
Αναγνώστου, ενώ επίσης
ζήτησε να υπάρξει μέριμνα
όσον αφορά κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι μετά τον “Ιανό” και
χρειάζονται ανακατασκευή.
Ακόμα τόνισε την ανάγκη
να καθαριστεί το κτίριο του
“Πύργου Δελληδημητρίου”
θεωρώντας ότι βρίσκεται σε
κακή κατάσταση ειδικά από
το πίσω μέρος. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων κ.
Δημ. Γούσιας απάντησε ότι
κάποιοι δρόμοι ανήκουν
στην αρμοδιότητα της

Περιφέρειας και ότι έχουμε
έρθει σε επαφή έτσι ώστε
να γίνει η ανακατασκευή
τους, ενώ οι κ.κ.
Κουκουλιός και
Μπασαγιάννης αναφέρθηκαν ότι οι τρεις υπηρεσίες
(Πρασίνου, καθαριότητας,
τεχν. έργων) λειτουργούν
συντονισμένα και σε κλίμα
συνεννόησης και συνεργασίας προς όφελος όλων.
Για την μη λειτουργία της
δημοτικής βιβλιοθήκης στον
“Πύργο Δελληδημητρίου”
έκανε ερώτηση ο δημοτικός
σύμβουλος Ιωάννης
Γκέβρος, ο οποίος ανέφερε
ότι σε μια δύσκολη περίοδο
όπως της καραντίνας οι
πολίτες θα μπορούσαν να
δανείζονται βιβλία, και ζήτησε παράλληλα να ενημερωθεί για πιο λόγο δεν λειτουργεί. Επί του θέματος
απάντησε ο κ.
Μπασαγιάννης, ότι η
βιβλιοθήκη δεν έκλεισε,
αλλά απουσία υπαλλήλου
βιβλιοθηκονόμου δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο κ.
Γκέβρος επανήλθε ζητώντας την άμεση μέριμνα
από την δημοτική αρχή με
πρόσληψη συμβασιούχου
και με στόχο την επαναλειτουργία της άμεσα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 28 ΦΑΡΣΑΛΑ, Τηλ.: 2491028098, What’s Up: 6970403869 | Ανοικτά κάθε μέρα μεσημέρι & βράδυ
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Με πολύ μεγάλη επιτυχία η Εθελοντική Αιμοδοσία

Μ

ε πολύ μεγάλη

Φαρσάλων στην Κεντρική

επιτυχία πραγ-

Πλατεία των Φαρσάλων.

ματοποιήθηκε

Με πολύ μεγάλη προσέλευ-

την Πέμπτη 17

ση των αιμοδοτών της

Δεκεμβρίου 2020 η

Επαρχίας, συγκεντρωθηκαν

Εθελοντική Αιμοδοσία του

94 μονάδες αίματος.

Αιμοδοτικού Συλλόγου

Ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Φαρσάλων επίσης ευχαρι-

πρόεδρο του ΟΠΑΚΠΑ

Θέμη Παδιωτη, τον κ.

καθώς και την ομάδα του

στεί τους συμπολίτες μας

Δημου Φαρσάλων κ. Νίκο

Αντωνόπουλο Κώστα, την

Ερυθρού Σταύρου Λάρισας.

που ήρθαν και δεν μπόρε-

Γκατζογια.

κ. Λένα Ρουκα.

σαν να αιμοδότησουν λόγω

Το κατ/μα ΓΕΥΣΗ, τον κ

Επίσης τους γιατρούς και

χρονικού περιορισμού.

Ασταρα Αχιλλέα.

Επίσης το Δ.Σ. του

Το φιλανθρωπικό σωματείο

Συλλόγου ευχαριστεί τον

ΦΙΛΕΣ Της ΑΓΑΠΗΣ, τον κ.

Το ΔΣ του Συλλόγου εύχεται

τις νοσηλευτριεςτου της

σε όλους σας ΚΑΛΆ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

αιμοδοσίας του ΓΝ Λαρισας

Ξεκίνησαν τα έργα τοποθέτησης λου λουδιών και δένδρων
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Ξ

εκίνησε το έργο
τοποθέτησης λουλουδιών στα παρτέρια στην Πλατεία
Δημαρχείου, δέντρων
στην Παιδική Χαρά της
Οδού Κανάδα, στις Α
Εργατικές Κατοικίες, στις
Γ Εργατικές Κατοικίες,
στα Βρυσιά σε πλατεία
και παιδική χαρά ενώ
αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλα σημεία
οι δενδροφυτεύσεις.
Όπως μας τόνισε ο
Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης
έγιναν αισθητικές παρεμβάσεις στην Πλατεία
Δημαρχείου, εκτεταμένη
δενδροφύτεση στην Παιδική
Χαρά της Οδού Καναδα
τόσο εσωτερικά όσο και
εξωτερικά ενώ γίνεται τοποθέτηση δένδρων και φυτών
και σε συγκεκριμένες παιδικές χαρές και δημόσιους
χώρους με σκοπό την
αισθητική αναβάθμιση και
την ανάδειξη της σημαντικότητας του πρασίνου και
του περιβάλλοντος.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Με νέο concept και αγρότισσες στο πλευρό τους ποζάρουν
για το φετινό ημερολόγιο οι αγρότες της Σκοπιάς!

Ο

και αγρότισσες στο νέο

την παλιά αίγλη που έχουν

νιά που τελειώνει με όχι και

προηγούμενη.

στην σελίδα του συλλόγου

Σκοπιά

τους εγχείρημα.

χάσει».

τις καλύτερες αναμνήσεις,

Αν επιθυμείτε να παραγγεί-

στο Facebook με την ονο-

Φαρσάλων

Όπως δήλωσε σχετικά ο

Ο Ηλίας Τσούτσος εκτός

προσδοκώντας όμως από

λετε το ξεχωριστό αυτό ημε-

μασία: Πολιτιστικός

φωτογραφήθηκαν και

Πρόεδρος του Πολιτιστικού

από πρόεδρος του

την νέα και την ελπίδα να

ρολόγιο και να ενισχύσετε

Σύλλογος Σκοπιάς.

φέτος για το περίφημο

Συλλόγου Σκοπιάς Ηλίας

Πολιτιστικού Συλλόγου είναι

φέρει πίσω ότι στέρησε η

τον Σύλλογο, θα το βρείτε

ι αγρότες από τη

ημερολόγιο του

Τσούτσος, που είχε την ιδέα

και πρόεδρος του κτηνοτρο-

Πολιτιστικού Συλλόγου

και την επιμέλεια του

φικού, αλλά και της

του χωριού.

“έργου”: «Πρόκειται για το

Κοινότητας του χωριού μετά

Οι αγρότες από τη Σκοπιά

νέο μας ημερολόγιο για το

από τις τελευταίες αυτοδιοι-

Φαρσάλων «ξαναχτυπούν»!

2021, το οποίο αποτελείται

κητικές εκλογές και φιλοδο-

Μετά από την απουσία

από παιδιά του χωριού μας,

ξεί με την παρέα του, να

ενός έτους, επανέρχονται

από 10 αγόρια και 4 κορί-

αναγεννήσει το χωριό.

με ένα νέο πιο «εκρηκτικό»

τσια, ποζάροντας σε καθη-

Στο νέο ημερολόγιο δια-

ημερολόγιο του

μερινές εργασίες καθ’ όλη

σταυρώνεται το παρελθόν

Πολιτιστικού Συλλόγου, επι-

την διάρκεια του χρόνου,

με το παρόν και τη νέα

διώκοντας να ταράξουν για

έτσι ώστε να στρέψουμε

γενιά να αναλαμβάνει ρόλο

ακόμη μια φορά τα νερά,

τον κόσμο πίσω στα χωριά

πρωταγωνιστή, σε μία

συμπεριλαμβάνοντας φέτος

μας, να αποκτήσουν ξανά

δύσκολη εποχή και μία χρο-

Στον “Βασιλικό” θα βρείτε
εκλεκτά πρόβεια παϊδάκια
κτηνοτρόφων της Επαρχίας

Σ

το εστιατόριο
Βασίλικός θα βρείτε
πρόβεια παϊδάκια
από μικρούς κτηνοτρόφους της ορεινής επαρχίας των Φαρσάλων.
Η τεχνογνωσία και το μεράκι για μαγειρική των
ανθρώπων του βασιλικού
συμβάλλουν ώστε το αποτέλεσμα να είναι μοναδικά
νόστιμο.
Με ένα τηλεφώνημα στο
2491301368 στο χώρο
σας.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

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

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Αγγελίες

σίον εργοστασίου “ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ”.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η εταιρεία Perseus

Στρατοπέδου ΠΑΠ)

Τηλ. Επικοινωνίας:6983257993

Arm που δραστηριοποιείται στον

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γωνιακό κατά-

χώρο της ενέργειας ενδιαφέρεται

Συμβόλαιο Αγροτεμαχίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ σε

στημα στην Οδό Βάρναλη 1 πλη-

για τις εξής εκτάσεις στις περιο-

Δήλωση ΟΣΔΕ με χάρτη και

κεντρικό σημείο της πόλης των

σίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

χές των Φαρσάλων για μίσθωση

συντεταγμένες

100 τ.μ. με πατάρι

ή αγορά για εγκατάσταση φωτο-

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραφείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

βολταϊκού πάρκου:

2491022491

6977237444

Καστρακίου – Αμπελιάς (μεταξύ

Γιώργος: 6972800764

Φαρσάλων στον πεζόδρομο της
Πατρόκλου.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Καστρακίου Αμπελιάς και

Δημήτρης: 6974921650

2107510538.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοκία

Δένδρων)

email: aram.spartalian@perseus-

Κινητό: 6932660809

μεζονέτα επιπλωμένη με 2 υπνο-

Σιτόχωρο – Δασόλοφο (μεταξύ

arm.com

δωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, τρα-

Σιτοχώρου, Χαλκιάδων,

Διεύθυνση γραφείου: Βόλου 9 –

πεζαρία, σαλόνι και θέρμανση.

Σκοτούσας και Δασολόφου πλη-

Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

σίον Βλαχόστρατας)

ENOIKIAZETAI κατάστημα 90
τ.μ. επί των οδών Κολοκοτρώνη

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ - ΒΟΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24910 - 23255

6909575620

και Κανάρη γωνία.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6942200185

Αχίλλειο – Δίλοφο (μεταξύ
Αχιλλείου Διλόφου και

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Δισκοσβάρνα 32αρα
Ρεκόρ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:6944659580 (Βαγγέλης)

Από Δευτέρα 14-12-2020

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-

και μέχρι νεωτέρας το

ΤΡΙΚΑΛΑ 15:50

ΚΤΕΛ Βόλου-Καρδίτσα-

Τα παραπάνω δρομολόγια

οδό Αθηνάς, 180 τμ, με αύλη 20

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός

Τρίκαλα, θα εκτελεί τα

θα εκτελούνται από

τμ απέναντι από τον παλιό ΟΤΕ.

χώρος 130 τ.μ. στο 1ο ΧΛΜ

παρακάτω δρομολόγια:

Δευτέρα έως Παρασκευή

Τιμή συζητήσιμη

ΦΑΡΣΑΛΑ-ΒΟΛΟΣ 12:45

(εκτός Σαββατοκύριακου).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

“Φόρεσε” τα Χριστουγεννιάτικα
η Βαμβακού!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία στην

Φαρσάλων Βόλου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
6937403793

6975596225
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμέρισμα 90
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ, πλατφόρμα, χωνί, δισκοσβάρνα, σβάρνα
και λοιπά γεωργικά μηχανήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

τμ στον πρώτο όροφο ισόγειο
κατοικίας στην Οδό Βενιζέλου 90
στα Φάρσαλα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο:
24910 - 23102

6945706676
ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 306
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε
κατάστημα της Courier ACS στα

1.400cc μοντέλο 1996, 189.000
χλμ, χρώμα πράσινο, 5θυρο,
ατρακάριστο, περασμένο ΚΤΕΟ,

Φάρσαλα.

πληρωμένα Τέλη Κυκλοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση να δια-

Τιμή 1.400 Ευρώ – Ιδιώτης

θέτει δίπλωμα οδήγησης δικύ-

Πληροφορίες στο

κλου

Τηλέφωνο:24210 - 49588

Τηλ Επικοινωνίας: 2491306739
ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ
ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο 11

Φαρσάλων - Έξτρα Παρθένο -

στρεμμάτων ποτιστικό στο

Τιμή 4 ευρώ το κιλό.

Κατωχώρι και αγροτεμάχιο 22

Τηλέφωνο:6971801244

στρεμμάτων στην περιοχή πλη-

Χωρίς κάποια γιορτή
όπως τα άλλα χρόνια, η
κοινότητα Βαμβακούς
Φαρσάλων φωταγώγησε
την φάτνη και τα δεντρά-

ΔΑΣΚΑΛΑ με μεταπτυχιακό στην Ειδική
Αγωγή και πενταετή εμπειρία παραδίδει
ιδιαίτερα σε μαθητές Δημοτικού –
Γυμνασίου. Κάλυψη κενών και στήριξη σε
όλα τα μαθήματα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6977082890

23/12:Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού
Τηλ: 24910-22251
24/12:Γιακούλα Σοφία Δ/νση Καναδά

27

Τηλ: 24910-22321
25/12:Αντωνιάδης Νικόλαος Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 13 Τηλ: 24910-23089
26/12:Καράμπας Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας 5
Τηλ: 24910-22939
27/12:Δαμιανός Δημήτρης Δ/νση: Ν.
Κουκουφλή 7 Τηλ: 24910-22154
28/12:Μαυραντώνης Χρήστος Δ/νση: Θέτιδος
70 Τηλ: 24910-23465
29/12:Μαργαριτοπούλου Βιργινία Δ/νση:
Λαρίσης 26 και Θέτιδος Τηλ: 24910-23012

κια που βρίσκονται στην
πλατεία του χωριού,
προσφέροντας μια αισιόδοξη Χριστουγεννιάτικη
γιορτινή διάθεση.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
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Μειωμένα ενοίκια: ανοιχτό το ενδεχόμενο αποζημίωσης και
των νομικών προσώπων

Α

νοιχτό είναι το
ενδεχόμενο να
αποζημιωθούν και
τα νομικά πρόσωπα για
τα μειωμένα ενοίκια που
εισπράττουν μετά και τις
αποφάσεις της κυβέρνησης για καταβολή μισθωμάτων μειωμένων κατά

40% έως και το Δεκέμβριο
και κατά 80% τους μήνες
Ιανουάριο-Φεβρουάριο.
Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε χθες μιλώντας στον
ραδιοφωνικό σταθμό 984
ότι είναι ένα ζήτημα που
εξετάζεται χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι θα υλοποιηθεί.
Μέχρι σήμερα νομικά πρόσωπα όπως εταιρίες, κοινωφελή ιδρύματα κι άλλοι
οργανισμοί και σωματεία
δεν δικαιούνται να αποζημιωθούν για τα μειωμένα
ενοίκια που λαμβάνουν. Το
40% των καταστημάτων
που λειτουργούν στο
κέντρο της Αθήνας ανήκει
σε νομικά πρόσωπα.
Τα ενοίκια που εισπράττουν
ήταν μειωμένα κατά 40%
από το Μάρτιο ενώ τους
μήνες Ιανουάριο και
Φεβρουάριο θα κληθούν να
εισπράξουν το 20% των
μισθωμάτων μετά και τις
πρόσφατες ανακοινώσεις
της κυβέρνησης. Δηλαδή
έως τώρα, και εισέπρατταν

μειωμένα μισθώματα και
δεν μπορούσαν να συμψηφίσουν με φόρους τις απώλειες που είχαν από τα ενοίκια Μαρτίου-Οκτωβρίου ή
να λάβουν ως χρηματική
ενίσχυση από το κράτος το
50% της ζημιάς που υπέστησαν το Νοέμβριο.
Στα σενάρια που μελετά το
υπουργείο Οικονομικών
περιλαμβάνεται η καταβολή
αποζημίωσης στα νομικά
πρόσωπα για τις απώλειες
που υπέστησαν κατά τη
διάρκεια του δεύτερου
κύματος της πανδημίας και
των αποφάσεων για lockdown, σύμφωνα με την
«Ναυτεμπορική».
Δηλαδή οι εκμισθωτές που
είναι νομικά πρόσωπα να

λάβουν χρηματική αποζημίωση υπολογιζόμενη στο
50% της ζημιάς που θα
υποστούν στα ενοίκια
Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου και
στο 60% επί της ονομαστικής αξίας του ενοικίου για
τις περικοπές που θα αναγκαστούν να κάνουν τους
μήνες Ιανουάριο –
Φεβρουάριο.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα
με τις ανακοινώσεις της
κυβέρνησης, από τον
Ιανουάριο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είναι φυσικά
πρόσωπα, υποχρεωτικά θα
εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 80% τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο.
Ωστόσο θα έχουν το δικαίωμα να εισπράξουν αποζη-

μιώσεις από το κράτος.
Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 60% του ποσού του
ενοικίου που λαμβάνουν
κανονικά, θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, ενώ
δεν θα λαμβάνεται υπόψη
στο οικογενειακό εισόδημα
του ιδιοκτήτη για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι
άλλες παροχές από το κράτος, που χορηγούνται με
εισοδηματικά κριτήρια.
Από την πλευρά τους οι
ενοικιαστές θα καταβάλουν
μόλις το 20% του ενοικίου.
Με αυτό τον τρόπο, το
κόστος του ενοικίου επιμερίζεται στο κράτος κατά
60%, στον εκμισθωτή κατά
20% και στην επιχείρηση το
υπόλοιπο 20%.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2021: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Οι
ημερομηνίες για κάθε Ταμείο

Α

πό την Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου, ξεκίνησε η πληρωμή
για τις συντάξεις
Ιανουαρίου 2021.
Ειδικότερα, σημειώνεται
ότι οι επικουρικές συντάξεις και για τον μήνα
Ιανουάριο θα πληρωθούν
στους συνταξιούχους ταυτόχρονα με τις κύριες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Γιάννη Βρούτση εγκρίθηκε η απόφαση του ΔΣ του
e-ΕΦΚΑ σύμφωνα με την
οποία οι κύριες και επικουρικές συντάξεων
μηνός Ιανουαρίου 2021
που προέρχονται:
από τους τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ ,
τ. ΕΤΑΑ, τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ.
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ θα
καταβληθούν στις 21
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα
Δευτέρα.
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το

Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 1,3,5,7,9 θα
καταβληθούν στις 22
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα
Τρίτη.
από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
Τράπεζες, τον ΟΤΕ και το
Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους
τελειώνει σε 0,2,4,6,8 θα
καταβληθούν στις 23
Δεκεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη.
Επομένως, ύστερα από τις
αλλαγές, οι συντάξεις
Ιανουαρίου καταβάλλονται

στους δικαιούχους στις
παρακάτω ημερομηνίες:
Το ΙΚΑ θα κατέβαλε τις
συντάξεις Ιανουαρίου 2021:
την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου
(για τους συνταξιούχους
που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε
1, 3, 5, 7, 9) και την
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου (για
τους συνταξιούχους που το
ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4,
6, 8).
Ο ΟΑΕΕ κατέβαλλε τις
συντάξεις την Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου

Ο ΟΓΑ κατέβαλλε τις συντάξεις την Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου
Το Δημόσιο θα καταβάλλει
τις συντάξεις την Τρίτη 22
Δεκεμβρίου
Το ΝΑΤ και ΚΕΑ κατέβαλλαν τις συντάξεις την
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα
κατέβαλλε τις συντάξεις την
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.
Τα υπόλοιπα Ταμεία του
ΕΦΚΑ (Μισθωτών) κατέβαλλε τις συντάξεις την

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου
Οι προσωρινές συντάξεις
Ενόπλων Δυνάμεων,
Σωμάτων Ασφαλείας και
Πυροσβεστικού Σώματος
θα καταβληθούν την Τρίτη
22 Δεκεμβρίου.
Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την
Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.
Το ΕΤΑΤ κατέβαλλε τις
συντάξεις την Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου.

Από 80 έως 650 ευρώ και σε 2 φάσεις το φετινό επίδομα θέρμανσης

Ά

ρχισε η αντίστροφη
μέτρηση για τη
χορήγηση του φετινού επιδόματος θέρμανσης, το οποίο θα καταβληθεί στους δικαιούχους
σε δύο φάσεις ανάλογα
με τον χρόνο υποβολής
των τιμολογίων αγοράς
των καυσίμων. Το ύψος
του επιδόματος θα κυμαίνεται από 80 ευρώ έως
και 650 ευρώ και θα καθοριστεί με βάση τον
Ταχυδρομικό Κώδικα των
νοικοκυριών που υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις, αφού για τον υπολογισμό του λαμβάνονται
υπόψη οι κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και
οι βαθμοημέρες.

Φέτος διευρύνονται και οι
δικαιούχοι του επιδόματος,
καθώς αυτό θα διατεθεί και
για χρήση φυσικού αερίου
και υγραερίου, ενώ στις
ορεινές και αραιοκατοικημένες περιοχές με πληθυσμό
μέχρι και 2.500 κατοίκους
επίδομα θα λάβουν και όσοι
έχουν καυσόξυλα ή πέλετ.
Τα κριτήρια χορήγησης του
επιδόματος, οι προθεσμίες
καταβολής του, καθώς και
οι συντελεστές επιδότησης
ανά οικισμό, για τη χειμερινή περίοδο 2020/2021
προσδιορίζονται σε κοινή
υπουργική απόφαση (υπ’
αριθμ. Α.1275/2020) του
αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών και του υφυπουργού Οικονομικών.

Η πληρωμή του επιδόματος
θέρμανσης θα διενεργείται
μέσω τραπεζικών ή λοιπών
πιστωτικών ιδρυμάτων, σε
δύο δόσεις ως εξής:
* Έως την 31η Ιανουαρίου
2021 για το σύνολο των
αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η
Δεκεμβρίου 2020.
* Έως την 31η Μαρτίου
2021 για το σύνολο των
αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 28η
Φεβρουαρίου 2021.
Για τον λόγο αυτό και οι
δικαιούχοι θα πρέπει να
υποβάλουν τα δικαιολογητικά αγορών λοιπών καυσίμων, εκτός του πετρελαίου
θέρμανσης, που τιμολογήθηκαν από την 1η
Ιανουαρίου 2021 έως την
28η Φεβρουαρίου 2021
στην πλατφόρμα έως την
28η Φεβρουαρίου 2021.
Ειδικά για το φυσικό αέριο
θα καταχωρούνται δικαιολογητικά αγορών της περιόδου από 1.1.2021 έως
28.2.2021 μέχρι και την 31η
Μαρτίου 2021 και η πληρωμή για την κατηγορία αυτή

δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 26η Απριλίου
2021.
Όσον αφορά τους δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης αυτοί είναι:
1. Φυσικά πρόσωπα άγαμα
ή έγγαμα ή σε κατάσταση
χηρείας ή πρόσωπα που
έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης ή εν διαστάσει ή
διαζευγμένα, τα οποία για
τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή
φυσικό αέριο ή υγραέριο ή
καυσόξυλα ή βιομάζα
(πέλετ). Ειδικά για τους
έγγαμους ή τα πρόσωπα
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος
είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή ένας εκ
των δύο σε περίπτωση
υποβολής χωριστής δήλωσης.
2. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση
των επιδοτούμενων με την
παρούσα ειδών καυσίμων
θέρμανσης, για τα ακίνητα
τα οποία χρησιμοποιούν ως

κύρια κατοικία κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται
είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους
καταναλωτές καυσόξυλων
και βιομάζας (πέλετ) τίθεται
ως πρόσθετη προϋπόθεση
το ακίνητο να βρίσκεται σε
οικισμό με πληθυσμό ίσο ή
κατώτερο των 2.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος
συντελεστής επιδότησης να
είναι ίσος ή μεγαλύτερος
του 0,8.
Υπενθυμίζεται ότι τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης για φέτος
είναι αμετάβλητα και είναι:
α. Εισοδηματικά:
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων θα πρέπει να ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για
άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο
σε κατάσταση χηρείας ή εν
διαστάσει και 20.000 ευρώ
για έγγαμο υπόχρεο ή τους
έγγαμους χωρίς τέκνα, το
οποίο προσαυξάνεται κατά
2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Επίσης, για τη μονογονεϊκή
οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000
ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για
κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
β. Ακίνητης Περιουσίας:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού
ΕΝΦΙΑ του έτους 2020,
υπόχρεου, συζύγου ή
μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά
τον ΚΦΕ, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος
του 2019, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000
ευρώ για τους άγαμους,
τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των
250.000 ευρώ για τους
έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις
μονογονεϊκές οικογένειες

CMYK
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Γενικές Ειδήσεις
Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της
Φαρσαλινής πρωταθλήτριας Κρίστυ
Αναγνωστοπούλου στην Κύπρο
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Η

προετοιμασία της
Κρίστυ

Αναγνωστοπούλ

ου στην Κύπρο ολοκλη-

ρώθηκε.
Η Φαρσαλινή αθλήτρια βρέθηκε από τις 1/12 έως τις
17/12 στην Λευκωσία και σε
επικοινωνία που είχαμε μας
τόνισε τα εξής:
“Οι καιρικές συνθήκες ήταν
ιδανικές για την εποχή είχε
αρκετή ζέστη σε αντίθεση
με την Ελλάδα. Η προετοιμασία μου ενοψει των
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