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Τρίτη  7 Σεπτεμβρίου 2021 Νομαρχιακή Εφημερίδα Ν. Λάρισας 16o Έτος, Αριθμός Φύλλου 1034 Τιμή: 0,60 ευρώ

Καθαρίζονται
Οικόπεδα:
Καθαρίζονται
πάσης φύσεως
οικόπεδα από
χόρτα και
δέντρα.
Εξειδικευμένο
Συνεργείο, με
καινούργια μηχα-
νήματα.
Ντάφος Δ.:
6909412423

Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια στο δρόμοΒελτιώνεται η οδική ασφάλεια στο δρόμο
Λάρισα- Φάρσαλα - Λάρισα- Φάρσαλα - Αποκαθίσταται η γέφυραΑποκαθίσταται η γέφυρα
του στρατοπέδου Μαρκόπουλουτου στρατοπέδου Μαρκόπουλου

Επιτυχημένη η αιμοδοσία, άναψε η “Φλόγα τηςΕπιτυχημένη η αιμοδοσία, άναψε η “Φλόγα της
Αγάπης” στα ΦάρσαλαΑγάπης” στα Φάρσαλα

Όλα τα Αθλητικά Νέα της Επαρχίας Φαρσάλων!Όλα τα Αθλητικά Νέα της Επαρχίας Φαρσάλων!

Διαγωνισμός για τις διανοίξεις οδών σχεδίουΔιαγωνισμός για τις διανοίξεις οδών σχεδίου
πόλεως στο Δήμο Φαρσάλωνπόλεως στο Δήμο Φαρσάλων

Ορίστηκαν δύο νέοι αντιδήμαρχοιΟρίστηκαν δύο νέοι αντιδήμαρχοι

και εκλέχθηκε νέα πρόεδρος τηςκαι εκλέχθηκε νέα πρόεδρος της

ΔΗΚΕΦΑ στο Δήμο ΦαρσάλωνΔΗΚΕΦΑ στο Δήμο Φαρσάλων
Ξεκίνησε η θητεία των δυο νέων αντιδημαρχών στον Δήμο
Φαρσάλων με την κ. Ευαγγελία Χαμορούσου να αναλαμβάνει
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαλατσός αναλαμβάνει καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Αθλητικών
Εγκαταστάσεων.
Παραμένουν στις θέσεις αντιδημάρχων οι κ.κ. Σοφία Χατζηπλή
και Δημήτρης Γούσιας.
Νέα πρόεδρος στη ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Επίσης, νέα πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελής
Επιχείρησης Φαρσάλων εκλέχθηκε η κ. Βάια Αρσενοπούλου.



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 08/9/2021
Βροχές 16/2c

Τρίτη 07/92021
Συννεφιά 28/25c

Πέμπτη 09/9/2021
Ασθενής Βροχή 16/23c

Παρασκευή 10/9/2021
Συννεφιά 17/27c

Σάββατο 11/9/2021
Συννεφιά 19/30c

Κυριακή 12/9/2021

Συννεφιά 21/29c

Δευτέρα 13/9/2021

Συννεφιά 20/28c

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



Ο
Δήμος Φαρσάλων

προκηρύσσει

δημόσια ανοιχτή

συνοπτική διαδικασία, για

την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΧΕ-

ΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΦΑΡΣΑ-

ΛΩΝ» με προϋπολογισμό

74.000,00 € (με αναθεώ-

ρηση και Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί

την Παρασκευή 13

Σεπτεμβρίου 2021, και ώρα

10.00 π.μ. (ώρα λήξης υπο-

βολής προσφορών), στα

γραφεία του Δήμου

Φαρσάλων, με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμ-

φέρουσα από οικονομική

άποψη προσφορά με βάση

την τιμή και με το σύστημα

με επιμέρους ποσοστά

έκπτωσης, οριζόμενα στο

άρθρο 95, παρ. 2α, του ν.

4412/2016. Το αποτέλεσμα

της δημοπρασίας θα εγκρι-

θεί από την Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου

Φαρσάλων.Δικαίωμα συμ-

μετοχής έχουν φυσικά ή

νομικά πρόσωπα, ή ενώ-

σεις αυτών που δραστηριο-

ποιούνται στην Ελλάδα,

εγγεγραμμένες στο Μητρώο

Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)

που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.

του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον

ανήκουν στην Α1 τάξη και

άνω για έργα κατηγορίας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και

οικονομικοί φορείς εγγε-

γραμμένοι στα μητρώα

περιφερειακών ενοτήτων

εφόσον μπορούν να αναλά-

βουν το συγκεκριμένο έργο

λόγω ορίων προϋπολογι-

σμού και που είναι εγκατε-

στημένα σε:

α) σε κράτος – μέλος της

Ένωσης

β) σε κράτος – μέλος του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που

έχουν υπογράψει και κυρώ-

σει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που

η υπό ανάθεση δημόσια

σύμβαση καλύπτεται από

τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και

5 και τις γενικές σημειώσεις

του σχετικού με την Ένωση

Προσαρτήματος Ι της ως

άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση

γ’ της παρούσας παραγρά-

φου και έχουν συνάψει

διμερείς ή πολυμερείς συμ-

φωνίες με την Ένωση σε

θέματα διαδικασιών ανάθε-

σης δημοσίων συμβάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής

έχουν επίσης και οικονομι-

κοί φορείς εγγεγραμμένοι

στα Μητρώα

Περιφερειακών Ενοτήτων,

εφόσον μπορούν να αναλά-

βουν το συγκεκριμένο έργο

λόγω ορίων προϋπολογι-

σμού.

Για τη συμμετοχή στο δια-

γωνισμό δεν απαιτείται η

κατάθεση από τους συμμε-

τέχοντες οικονομικούς

φορείς εγγυητικής επιστο-

λής συμμετοχής.

Κάθε υποβαλλόμενη προ-

σφορά δεσμεύει το συμμε-

τέχοντα στο διαγωνισμό

σύμφωνα με τη διακήρυξη

του διαγωνισμού, για διά-

στημα έξι μηνών από την

ημερομηνία υποβολής των

προσφορών. Το έργο χρη-

ματοδοτείται από ΚΑΠ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πρώην

ΣΑΤΑ) και δεν θα χορηγηθεί

προκαταβολή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να έχουν πρόσβαση στο

έντυπο οικονομικής προ-

σφοράς καθώς και τα υπό-

λοιπα τεύχη δημοπράτησης

του διαγωνισμού, μέσω της

ιστοσελίδας του Δήμου

Φαρσάλων

www.dimosfarsalon.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο

2491350138, αρμόδιος

υπάλληλος για επικοινωνία:

κ. Χρήστος Κόκκαλης.
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Προσφορές

Διαγωνισμός για τις διανοίξεις οδών σχεδίουΔιαγωνισμός για τις διανοίξεις οδών σχεδίου

πόλεως στο Δήμο Φαρσάλωνπόλεως στο Δήμο Φαρσάλων
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Μ
ε μεγάλη επιτυ-

χία και πολύ

μεγάλη ανταπό-

κριση πραγματοποιήθηκε

στον χώρο του ΚΑΠΗ στα

Φάρσαλα η τακτική αιμο-

δοσία που διοργάνωσε ο

τοπικός Αιμοδοτικός

Σύλλογος Φαρσάλων ενώ

κατά την διάρκεια της

αιμοδοσίας άναψε συμ-

βολικά και φέτος η φλόγα

της 19ης Πανελλήνιας

Λαμπαδηδρομίας εθελο-

ντών αιμοδοτών της αγά-

πης.

Η αιμοδοσία στέφθηκε με

απόλυτη επιτυχία καθώς

συγκεντρώθηκαν συνολικά

52 μονάδες αίματος, και θα

προωθηθούν στο Γενικό

Νοσοκομείο Λάρισας για τις

ανάγκες των ασθενών.

Οι Σύλλογοι Εθελοντών

Αιμοδοτών, στην προσπά-

θειά τους να διαδώσουν την

ιδέα της εθελοντικής αιμο-

δοσίας, διοργανώνουν κάθε

χρόνο την Πανελλήνια

Λαμπαδηδρομία Συλλόγων

Εθελοντών Αιμοδοτών, με

στάσεις σε όλη την Ελλάδα,

με σκοπό την μεταλαμπά-

δευση του μηνύματος της

προσφοράς αίματος, προς

τον άγνωστο πάσχοντα

συνάνθρωπο.

Φέτος, όπως και πέρυσι,

λόγω των μέτρων διασπο-

ράς κατά του κορονοϊού,

δεν έγινε η λαμπαδηδρομία

όπως γινόταν άλλοτε στην

πόλη, παρά μόνο συμβολι-

κά έγινε η αφή της φλόγας

σε εξωτερικό χώρο του

ΚΑΠΗ, που διεξάγονταν η

τακτική αιμοδοσία.

Σε ανακοίνωση που εξέδω-

σε ο Αιμοδοτικός Σύλλογος

Φαρσάλων αναφέρονται τα

εξής: “Και σημερινή αιμοδο-

σία 52 αιμοδότες μας έδω-

σαν ζωή με το αίμα τους.

Τους ευχαριστούμε από

καρδιάς και σαν σύλλογος

αισθανόμαστε σιγουριά

παίρνουμε δύναμη γιατί

γνωρίζουμε ότι σε κάθε

κάλεσμα μας έχουμε αντα-

πόκριση από ευαισθητοποι-

ημένους συμπολίτες μας.

Κατά την διάρκεια της αιμο-

δοσίας έγινε και η αφή της

φλόγας της 19ης πανελλή-

νιας λαμπαδηδρομίας συλ-

λόγων εθελοντών αιμοδο-

τών. Σε λιτή εκδήλωση

λόγω των μέτρων του covid

παρουσία των αιμοδοτών,

της δημοτικής αρχής των

γιατρών και νοσηλευτών

της αιμοδοσίας του

Γ.Ν.Λάρισας που ήταν στην

σημερινή αιμοδοσία μας

τιμήσαμε την φλόγα της

κορονίδας του εθελοντι-

σμού, της εθελοντικής αιμο-

δοσίας. Αισθανόμαστε υπε-

ρήφανοι σαν σύλλογος που

για 19 συνεχή χρόνια η

φλόγα περνά και ανάβει

στη πόλη μας”.

Το παρόν έδωσαν μεταξύ

άλλων, ο δήμαρχος

Φαρσάλων κ. Μάκης

Εσκίογλου, ο Πρόεδρος του

Δ.Σ. Φαρσάλων κ. Κων/νος

Δαμιανός, η Αντιδήμαρχος

Φαρσάλων κ. Σοφία

Χατζηπλή, ο Πρόεδρος του

ΟΠΑΚΠΑ ΔΦ κ. Νίκος

Γκατζόγιας, ο δημοτικός

σύμβουλος Κων/νος

Μπρόζος, το μέλος της

Κοινότητας Φαρσάλων κ.

Κων/νος Βαρακλιώτης, η

Πρόεδρος του Αιμοδοτικού

Συλλόγου Φαρσάλων κ.

Σούλα Λούκουτου, μέλη του

Δ.Σ. και ιατρικό και νοση-

λευτικό προσωπικό του Γ.Ν.

Λάρισας.
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Επιτυχημένη η αιμοδοσία, άναψε ηΕπιτυχημένη η αιμοδοσία, άναψε η

“Φλόγα της Αγάπης” στα Φάρσαλα“Φλόγα της Αγάπης” στα Φάρσαλα



Ο
Μητροπολίτης

συνάντησε τους

νεοεισαχθέντες

φοιτητές/τριες της επαρ-

χίας Φαρσάλων.

Ο Μητροπολίτης

Θεσσαλιώτιδος και

Φαναριοφερσάλων κ.

Τιμόθεος, προσκάλεσε και

συνάντησε τους νεοεισα-

χθέντες στα ΑΕΙ φοιτητές

και φοιτήτριες της

Αρχιερατικής Περιφερείας

Φαρσάλων στον Ιερό Ναό

Αγίας Παρασκευής

Φαρσάλων. Ο

Σεβασμιώτατος συνομίλησε

με τους νεαρούς φοιτητές

ακούγοντας προσεκτικά

τους προβληματισμούς των

παιδιών και στο τέλος της

συνάντησής τους, ευχήθηκε

σε όλους καλή φοιτητική

ζωή.
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Τοπικά Νέα

-Τρίτη 7/9 Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ διοργανώ-

νει απογευματινή εκδρομή στην Ι.Μ. Παναγίας

Παναγία Κριτσιλαριώτισσας (Μύρα). Επίσκεψη στο

Αλσύλιο Χαλκιάδων.

Πληροφορίες: Στράτου Ελένη - 6977210007

-Κυριακή 12/9 Μονοήμερη Εκδρομή στην Ι.Μ.

Παναγίας Θεοσκεπάστου Σοχού, προσκύνημα στην

Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γοργοϋπηκόου από την Ι.Μ.

Δοχειαρίου του Αγίου Όρους. Θεσσαλονίκη –

Κρουαζιέρα στον Θερμαϊκό.

-Τρίτη 14/9 Προσκυνηματική Εκδρομή Ι.Μ.

Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Δολιανά.

23/24-9 Διήμερη Εκδρομή στην Τήνο (Αναχώρηση

Τετάρτη βράδυ) Περιλαμβάνονται: Μεταφορές καθ’

όλη την διάρκεια της εκδρομής και στο νησί της Τήνου

με λεωφορείο του γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια,

1 Διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο με πρωινό και η επί-

σκεψη σε Αγία Πελαγία και Βόλακα.

27-30/9 Τετράημερη εκδρομή Πρέβεζα - Πάργα -

Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο - Παξοί - Αντιπαξοί

(Κρουαζιέρα).

Τρεις Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο με πρωινό

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

-12/13-9 Διήμερη εκδρομή στην Τήνο.

Αναχώρηση Σάββατο 11/9 (Βράδυ).

-9/9 Μονοήμερη εκδρομή Σοχό, Θεσσαλονίκη

(Παναγία Γοργοϋπηκόος, Άγιο Όρος), Άγιος

Παίσιος.

ΔΕΚΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΓΑ

Ο Μητροπολίτης συνάντησε τους νεοεισαχθέντεςΟ Μητροπολίτης συνάντησε τους νεοεισαχθέντες

φοιτητές/τριες της επαρχίας Φαρσάλων.φοιτητές/τριες της επαρχίας Φαρσάλων.

6981747122

Σύλλογος Τριτέκνων:Σύλλογος Τριτέκνων:

Παράδοση σχολικώνΠαράδοση σχολικών

ειδών στα παιδιά τηςειδών στα παιδιά της

Α΄ ΔημοτικούΑ΄ Δημοτικού

Ο
Σύλλογος

Τριτέκνων

Επαρχίας

Φαρσάλων στα  πλαίσια

των δράσεών του  λαμβά-

νοντας όλα τα απαραίτη-

τα μέτρα προστασίας από

τον covid-19, για δέκατη

συνεχή χρονιά παρέδωσε

σχολικά είδη  στα πρωτά-

κια των Τριτέκνων οικο-

γενειών.

Τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου  το απόγευμα

της Τρίτης 31 Αυγούστου

2021, στα γραφεία του συλ-

λόγου, μοίρασαν στα παι-

διά σχολικά είδη τα οποία

γεννήθηκαν το έτος 2015

και για πρώτη φορά φέτος

θα περάσουν το κατώφλι

των δημοτικών σχολείων

της Επαρχίας μας.

Τα πρωτάκια αριθμούσαν

σε σύνολο 15 παιδιά.

Μέσα σε μια χαρούμενη

ατμόσφαιρα τα μέλη του

Δ.Σ. ευχήθηκαν καλή σχολι-

κή χρονιά, καλή δύναμη

στα παιδιά και στους

γονείς, που τα συνόδευαν.

Τα σχολικά είδη, τσάντες,

τετράδια, μολύβια, γόμες

και ξύστρες, που διανεμή-

θηκαν στους μαθητές, αγο-

ράστηκαν από τα βιβλιοπω-

λεία των Φαρσάλων ενι-

σχύοντας έτσι την τοπική

αγορά.

Να σημειωθεί ότι κατά  το

έτος 2011 όπου ξεκίνησε η

δράση αυτή, οι μαθητές

αριθμούσαν στο σύνολο 45

παιδιά , ενώ φέτος μειώθη-

κε σημαντικά ο αριθμός

των νέων μαθητών, στο

σύνολο μόνο  15 παιδιά.

Ευελπιστούμε η πολιτεία να

προβεί σε στοχευμένες

δράσεις και να μεριμνήσει

για την αντιμετώπιση του

δημογραφικού προβλήμα-

τος της χώρας.





Μ
ε απόφαση του

δημάρχου

Φαρσάλων κ. Μάκη

Εσκίογλου, ορίζονται οι

παρακάτω δημοτικοί σύμ-

βουλοι της πλειοψηφίας

ως αντιδήμαρχοι του

Δήμου Φαρσάλων, με

θητεία από 03.09.2021

μέχρι 02.09.2022, εντός της

τρέχουσας δημοτικής

περιόδου, με τις εξής αρμο-

διότητες:

Η κ. Σοφία Χατζηπλή παρα-
μένει καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών
Υπηρεσιών και κατά τόπο
της Δημοτικής Ενότητας
Ναρθακίου, με τις παρακά-
τω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της

λειτουργίας των υπηρεσια-

κών μονάδων των

Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δήμου.

Την έκδοση και υπογραφή

πιστοποιητικών προσωπικής

και οικογενειακής κατάστα-

σης.

Την εποπτεία και ευθύνη στα

θέματα Διαφάνειας και

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

Τη μέριμνα, το συντονισμό

και την ευθύνη χειρισμού των

θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας

και Δημόσιας υγείας του

Δήμου.

Την εποπτεία είσπραξης

παντός εσόδου και τέλους και

ενδεικτικά εσόδων που αφο-

ρούν τα τέλη από πλατείες,

πεζοδρόμια, τέλος επισιτι-

σμού, έσοδα βοσκής, έσοδα

εκμίσθωσης αγροτεμαχίων

και άδειες οικοδομών.

Την αρμοδιότητα και την

ευθύνη της υποβολής προτά-

σεων για την καλύτερη οργά-

νωση, τη βελτίωση της λει-

τουργίας και τη στελέχωση

των υπηρεσιών των αρμοδιο-

τήτων του.

Τη συνεργασία με τους προέ-

δρους των κοινοτήτων για

την επίλυση των προβλημά-

των τους.

Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Ναρθακίου.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτήν από τον

Δήμαρχο.

Ο κ. Γούσιας Δημήτριος
παραμένει καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Έργων και κατά τόπο της
Δημοτικής Ενότητας
Ενιπέα, με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της

λειτουργίας των υπηρεσια-

κών μονάδων των Τεχνικών

Υπηρεσιών.

Την εποπτεία και επίβλεψη

των τεχνικών έργων, μελετών

και εργασιών.

Την εποπτεία και ευθύνη λει-

τουργίας του αμαξοστασίου.

Την εποπτεία και ευθύνη λει-

τουργίας των αποθηκών του

Δήμου.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Ενιπέα.

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν εκ

μέρους του Δημάρχου.

Η κ. Ευαγγελία
Χαμορούσου αναλαμβάνει
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος, Πρασίνου,
με τις παρακάτω αρμοδιό-
τητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της

λειτουργίας των υπηρεσιών

Πρασίνου.

Την επιμέλεια των

Περιβαλλοντικών Θεμάτων

του Δήμου.

Την εποπτεία και ευθύνη λει-

τουργίας της λαϊκής αγοράς

και της ετήσιας εμποροπανή-

γυρης της πόλης.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν ζκ

μέρους του Δημάρχου.

Ο κ. Κωνσταντίνος
Μπαλατσός αναλαμβάνει
καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας,
Ηλεκτροφωτισμού και
Αθλητικών Εγκαταστάσεων
και κατά τόπο της
Δημοτικής Ενότητας
Πολυδάμαντα, με τις παρα-
κάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη της

λειτουργίας των υπηρεσιών

της Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού και

Αθλητικών Εγκαταστάσεων.

Την αρμοδιότητα του συστή-

ματος διαχείρισης των απορ-

ριμμάτων και των υλικών

ανακύκλωσης.

Την φροντίδα καθαριότητας

δημοτικών κοινόχρηστων

χώρων, παιδικών χαρών, κοι-

μητηρίων.

Την αρμοδιότητα διαχείρισης

αδέσποτων ζώων και κατα-

φυγίου αυτών.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη

της υποβολής προτάσεων

για την καλύτερη οργάνωση,

τη βελτίωση της λειτουργίας

και τη στελέχωση των υπηρε-

σιών των αρμοδιοτήτων του.

Τη μέριμνα για την άσκηση

των κατά τόπο αρμοδιοτήτων

για τη Δημοτική Ενότητα

Πολυδάμαντα

α. Την ευθύνη της λειτουρ-

γίας των δημοτικών υπηρε-

σιών που είναι εγκατεστημέ-

νες στη δημοτική ενότητα.

β. Την παρακολούθηση της

εξέλιξης των έργων και των

εργασιών που εκτελούνται

στη δημοτική ενότητα.

γ. Τη μέριμνα για τη διατήρη-

ση του εξοπλισμού, που βρί-

σκεται στη δημοτική ενότητα,

σε κατάσταση καλής λειτουρ-

γίας.

δ. Την υπογραφή, με εξου-

σιοδότηση του δημάρχου,

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών

και λοιπών διοικητικών

εγγράφων, που εκδίδονται

από τις δημοτικές υπηρεσίες

που λειτουργούν στα όρια

της δημοτικής ενότητας.

ε. Τη συνεργασία με τους

προέδρους των κοινοτήτων

για την επίλυση των προβλη-

μάτων τους.

Την αρμοδιότητα να διεκπε-

ραιώνει ειδικά θέματα που θα

ανατίθενται σε αυτόν εκ

μέρους του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια

της θητείας τους δεν μπο-

ρούν να εκλεγούν ή να είναι

μέλη του προεδρείου του

δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρ-

χου είναι δυνατή μετά την

πάροδο έξι μηνών από τον

ορισμό του, με ειδικά αιτιολο-

γημένη απόφαση του δημάρ-

χου, για λόγους που ανάγο-

νται στην άσκηση των καθη-

κόντων του.

Στην περίπτωση απουσίας ή

κωλύματος των καθ’ ύλην

Αντιδημάρχων τις αρμοδιότη-

τες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η Αντιδήμαρχος κα. Σοφία

Χατζηπλή ορίζεται Α’

Αναπληρώτρια Δημάρχου και

θα αναπληρώνει τον

Δήμαρχο και θα ασκεί τα

καθήκοντά του σε περιπτώ-

σεις απουσίας ή κωλύματος,

σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 89 του Ν.

3463/2006. Επίσης, ο κ.

Δημήτριος Γούσιας ορίζεται

Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου

και θα αναπληρώνει το

Δήμαρχο σε περίπτωση

απουσίας και του Α’

Αναπληρωτή.

Οι πολιτικοί γάμοι θα τελού-

νται ενώπιον του Δημάρχου

και σε περίπτωση απουσίας

ή κωλύματος ενώπιον του

αναπληρωτή Δημάρχου,

όπως ορίζεται πιο πάνω,

εκτός αν οριστεί κάθε φορά

διαφορετικά.

Νέα πρόεδρος στη
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.
Επίσης, νέα πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινωφελής

Επιχείρησης Φαρσάλων

εκλέχθηκε η κ. Βάια

Αρσενοπούλου.

Αντιπρόεδρος της

ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ. εκλέχθηκε ο κ.

Χρήστος Μπασαγιάννης, ο

οποίος καταλαμβάνει στο

Δ.Σ. τη θέση του κ. Δημήτρη

Γούσια που παραιτήθηκε.

Τέλος, η κ. Ευαγγελία

Χαμορούσου παραμένει

μέλος του Δ.Σ.

CMYK

8
Τρίτη  7 Σεπτεμβρίου

Τοπικά Νέα

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ

ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ορίστηκαν δύο νέοι αντιδήμαρχοι και εκλέχθηκε νέαΟρίστηκαν δύο νέοι αντιδήμαρχοι και εκλέχθηκε νέα

πρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ στο Δήμο Φαρσάλωνπρόεδρος της ΔΗΚΕΦΑ στο Δήμο Φαρσάλων



Ξ
εκινά από την

Περιφέρεια

Θεσσαλίας νέο

έργο για την ενίσχυση

της οδικής ασφάλειας στο

δρόμο Λάρισα- Φάρσαλα,

σε τμήμα συνολικού

μήκους περίπου 15 χιλιο-

μέτρων, μεταξύ του οικι-

σμού της Χαράς και της

πόλης των Φαρσάλων. Ο

Περιφερειάρχης

Θεσσαλίας Κώστας

Αγοραστός υπέγραψε τη

σύμβαση του έργου,

συνολικού προϋπολογι-

σμού 1.700.000 ευρώ,

που προβλέπει  επίσης

αποκατάσταση της γέφυ-

ρας σύνδεσης του

Στρατοπέδου

“Μαρκόπουλου” με το

οδικό δίκτυο των

Φαρσάλων.

« Σε συνεργασία με τους

Αντιπεριφερειάρχες, τους

περιφερειακούς συμβού-

λους και τις τεχνικές μας

υπηρεσίες  ξεκινά ένα νέο

έργο  για την ασφαλή μετα-

κίνηση των ανθρώπινων

κοινοτήτων στην περιοχή

των Φαρσάλων» δηλώνει ο

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός. «Τα

δημόσια έργα είναι μια

συνεχής μάχη καθυστερή-

σεων και δυσκολιών.  Με

συστηματική προσπάθεια

και συνεχή δουλειά, ξεπερ-

νάμε τις χρονοβόρες  διαδι-

κασίες, φτάνουμε σε αποτε-

λέσματα, δημιουργούμε

θέσεις εργασίας και συντη-

ρούμε δίκτυα υποδομών

που ικανοποιούν τις  καθη-

μερινές ανάγκες των

ανθρώπων» προσθέτει ο

Περιφερειάρχης.

Παρεμβάσεις οδικής ασφά-

λειας

Στο τμήμα της Εθνικής

Οδού  Λάρισα- Φάρσαλα,

μεταξύ του Οικισμού της

Χαράς και της πόλης των

Φαρσάλων, συνολικού

μήκους περίπου 15 χλμ.

ξεκινούν εργασίες που αφο-

ρούν  την αποκατάσταση

των ασφαλτικών στρώσεων

κυκλοφορίας μετέπειτα της

αποκατάστασης των πρα-

νών  που ολοκληρώθηκαν

από προηγούμενη έργο. Οι

εργασίες περιλαμβάνουν:

Καθαρισμό και μόρφωση

τάφρου τριγωνικής διατο-

μής ή τάφρου ερείσματος.

Εργασίες αποκατάστασης

ασφαλτικών στρώσεων σε

σημεία που εμφανίζονται

έντονες ρηγματώσεις –

καθιζήσεις.

Εργασίες αποκατάστασης

οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης καθώς και στη-

θαίων ασφαλείας.

Ακόμη, προβλέπονται

εργασίες  για την άμεση

αποκατάσταση της γέφυρας

σύνδεσης του Στρατοπέδου

“Μαρκόπουλου” με το οδικό

δίκτυο των Φαρσάλων,

καθώς και τεχνικών και

οδοστρωμάτων επαρχια-

κών και δημοτικών οδών.

Ενδεικτικά οι θέσεις που θα

πραγματοποιηθούν εργα-

σίες αποκατάστασης τεχνι-

κών και οδοστρώματος,

είναι η Επαρχιακή οδός 33,

η Επαρχιακή οδός 38, η

Επαρχιακή οδός 41, η

Κοινοτική οδός Κ16, η

Κοινοτική οδός Κ58.

Οι εργασίες που πρόκειται

να εκτελεσθούν, είναι:

Εκσκαφές, εκβαθύνσεις

ρεμάτων, κατασκευή επιχω-

μάτων, καθαρισμός ρεμά-

των σε θέσεις συμβολής με

οδούς.

Ενίσχυση πρανών οδού με

επιχώματα – λιθορριπή σε

θέσεις καθιζήσεων, διά-

στρωση επιχωμάτων σε

αγροτικές – δημοτικές

οδούς.

Κατασκευή μανδύα από

οπλισμένο σκυρόδεμα για

την ενίσχυση/ αποκατάστα-

ση βάθρου γέφυρας, εργα-

σίες αποκατάστασης επιφα-

νειών σκυροδέματος

Κατασκευή επενδεδυμένης

τάφρου, ραμπών πρόσβα-

σης σε παρόδιες ιδιοκτη-

σίες, ιρλανδικών διαβάσε-

ων,

Εξυγίανση – αποκατάσταση

οδοστρωμάτων, βελτίωση

προσβασιμότητας και ποιό-

τητας κύλισης.
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Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια στο δρόμοΒελτιώνεται η οδική ασφάλεια στο δρόμο

Λάρισα- Φάρσαλα – Αποκαθίσταται η γέφυραΛάρισα- Φάρσαλα – Αποκαθίσταται η γέφυρα

του στρατοπέδου Μαρκόπουλουτου στρατοπέδου Μαρκόπουλου



Ο
δήμος Φαρσάλων

προσφέρει δωρε-

άν σε 4 κεντρικά

σημεία χάρτινα φαράσια

μαζέματος των ακαθαρ-

σιών σκύλων, δίνοντας

έτσι λύση σε ένα πρόβλη-

μα ανέπαφα, πολιτισμένα,

έξυπνα και οικολογικά.

Το “ΝΟ ΚΑΚΑ” είναι μία

Ελληνική, Παγκόσμια κατο-

χυρωμένη εφεύρεση (πατέ-

ντα), συλλογής περιττωμά-

των των σκύλων.

Η εξαιρετική επινόηση δίνει

μια πολύ έξυπνη, πρωτότυ-

πη, πολιτισμένη και οικολο-

γική λύση στο πρόβλημα

της συλλογής των ακαθαρ-

σιών των σκυλιών που

μπορεί και πρέπει να θέσει

τέλος στο άλυτο, μέχρι

τώρα, πρόβλημα.

Ένα χάρτινο πτυσσόμενο

μικρό φαράσι μιας χρήσης,

από ανακυκλωμένο χαρτί,

που επινοήθηκε και κατα-

σκευάζεται στην Ελλάδα,

κάνει πανεύκολη την ανέ-

παφη συλλογή των ακαθαρ-

σιών, για τους συνοδούς

των τετραπόδων φίλων μας

και αλλάζει τα μέχρι σήμερα

δεδομένα, ακολουθώντας

την Ευρωπαϊκή και

Παγκόσμια οδηγία κατάργη-

σης της χρήσης του πλαστι-

κού!

Με τη γενίκευση της χρή-

σης του φαρασιού, οι δρό-

μοι, οι πλατείες, τα πάρκα

και όλοι οι Δημόσιοι χώροι,

θα διατηρούνται καθαροί

και υγιεινοί.

Τα σημεία όπου τοποθετή-

θηκαν τα χάρτινα φαράσια

είναι το Πολιτιστικό Κέντρο,

το πάρκο του Απιδανού, η

δυτική είσοδος στο

Αλσύλλιο και η βόρεια είσο-

δος στην πλατεία

Δημαρχείου.

Πρόκειται να ακολουθήσει η

τοποθέτηση και σε άλλα

σημεία της πόλης. Η πρω-

τοβουλία υλοποιήθηκε από

τις αντιδημαρχίες

Καθαριότητας και Τεχνικών

Έργων του δήμου

Φαρσάλων, σε συνεργασία

με την Κοινότητα

Φαρσάλων.
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Δωρεάν χάρτινα φαράσια προΔωρεάν χάρτινα φαράσια προ--

σφέρει ο δήμος Φαρσάλων γιασφέρει ο δήμος Φαρσάλων για

να μαζεύουν οι ιδιοκτήτες τιςνα μαζεύουν οι ιδιοκτήτες τις

ακαθαρσίες των σκύλωνακαθαρσίες των σκύλων
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Η
Δόξα Υπέρειας

μετά την ανακοί-

νωση της έναρξης

της συνεργασίας της με

το τεχνικό δίδυμο κ.κ.

Κώστα και Τάκη Ρόφαλη

ανακοίνωσε την περασμέ-

νη εβδομάδα την ανανέω-

ση μεγάλου μέρους του

κορμού της περσινής

σεζόν ενώ ήδη το Δ.Σ.

πραγματοποίησε και έξι

μεταγραφές.

Έτσι λοιπόν ποδοσφαιρι-

στές της Υπέρειας παραμέ-

νουν την νέα αγωνιστική

σεζόν οι: Βαγγέλης

Αρσενόπουλος, Γκεράλντ

Πίσλι, Δημήτρης

Σπυρόπουλος, Χρήστος

Λαυδής, Θοδωρής Τσούνι,

Αποστόλης

Παπαδόπουλος, Γιώργος

Τσιούρης, Νίκος Τσιούρης,

Μπάμπης Σκαντζούρης,

Χρήστος Κέτσι, Βασίλης

Ζαχαράκης και Αποστόλης

Δημητρίου.

Επίσης οι άνθρωποι της

Δόξας ανακοίνωσαν και έξι

συνολικά μεταγραφές

καθώς απέκτησαν τους

Θωμά Μουτκανά (αγωνίζε-

ται στον χώρο του κέντρου),

Δημήτρη Πολύζο (αγωνίζε-

ται ως περιφερειακός επιθε-

τικός αλλά και στην κορυφή

της επίθεσης), Χρήστο

Λάμπρου (αγωνίζεται ως

περιφερειακός επιθετικός

και σέντερ φορ) και τους

νεαρούς και ταλαντούχους

Λευτέρη Ιακωβάκη (αγωνί-

ζεται ως τερματοφύλακας),

Φώτη Κατμέρο (αγωνίζεται

ως δημιουργικός μέσος) και

Θανάση Τσιοβάρα (αγωνί-

ζεται ως ακραίος επιθετι-

κός).

Και τα έξι νέα αποκτήματα

ανήκαν μέχρι πρότινος στην

Αναγέννηση Φαρσάλων και

συνεργάστηκαν με το τεχνι-

κό δίδυμο της Υπέρειας,

ενώ για τους Λάμπρου και

Πολύζο αυτή είναι η δεύτε-

ρη θητεία τους στην Δόξα

Υπέρειας.

Σύσσωμο το Δ.Σ. της

Δόξας, καλωσορίζει τους

νέους ποδοσφαιριστές στην

οικογένεια της Υπέρειας και

εύχεται σε όλους τους

ποδοσφαιριστές καλή αγω-

νιστική σεζόν με υγεία και

επιτυχίες.

Η
Θύελλα Βασιλί

ξεκίνησε την

Δευτέρα 6/9 την

νέα της προσπάθεια στο

πρωτάθλημα της Γ’ ΕΠΣΝ

Λάρισας για την ερχόμενη

σεζόν.

Η Διοίκηση της ομάδος

ανανέωσε την συνεργασία

της με τον προπονητή κ.

Παναγιώτη Κορδαλή ο

οποίος θα παραμείνει στο

τιμόνι της ομάδος.

Επίσης αναμένεται να ανα-

νεώσει και ο κορμός των

ποδοσφαιριστών της ομά-

δος ενώ ήδη γίνονται κινή-

σεις για ποιοτική ενίσχυση

του ρόστερ με ποδοσφαιρι-

στές που θα βοηθήσουν

στην νέα προσπάθεια με

στόχο την παρουσία μιας

δυναμικής και ανταγωνιστι-

κής ομάδος στο νέο πρωτά-

θλημα.

Εντός των επόμενων ημε-

ρών αναμένονται ανακοινώ-

σεις για ανανεώσεις ποδο-

σφαιριστών αλλά και προ-

σθήκες στην ομάδα της

Θύελλας.
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Ανανέωσε ο κορμός, εξάδα μεταγραφών στην Δόξα Υπέρειας!Ανανέωσε ο κορμός, εξάδα μεταγραφών στην Δόξα Υπέρειας!

Με Παναγιώτη Κορδαλή στον πάγκο και την ίδια βάση ξεκινάΜε Παναγιώτη Κορδαλή στον πάγκο και την ίδια βάση ξεκινά

η Θύελλα Βασιλί!η Θύελλα Βασιλί!



Ο
Αχιλλέας

Φαρσάλων προ-

χωρά δυναμικά

τον μεταγραφικό του σχε-

διασμό και την περασμέ-

νη εβδομάδα ανακοίνωσε

την μεταγραφή ακόμη

τριών ποδοσφαιριστών

φτάνοντας έτσι συνολικά

τις 10 μεταγραφές.

Συγκεκριμένα οι

«Μυρμιδόνες» τα βρήκαν σε

όλα με τους Λευτέρη

Αετόπουλο (αγωνίζεται στον

χώρο του κέντρου),

Δημήτρη Σταθάκο (αγωνίζε-

ται ως δεξιός μπακ) και

Λάμπρο Λαβαντσιώτη (αγω-

νίζεται ως περιφερειακός και

ακραίος επιθετικός).

Οι Αετόπουλος και

Σταθάκος μέχρι πρότινος

ανήκαν στον ΑΟ Σελλάνων

αγωνιζόμενοι στην Γ Εθνική

κατηγορία, ενώ ο

Λαβαντσιώτης φορούσε την

φανέλα του Οικονόμου

Τσαριτσάνης αγωνιζόμενος

επίσης στην Γ Εθνική κατη-

γορία.

Σύσσωμη η ομάδα των

«κιτρινόμαυρων» καλωσο-

ρίζει τους νέους ποδοσφαι-

ριστές στην οικογένεια του

Αχιλλέα Φαρσάλων και τους

εύχεται καλή αγωνιστική

σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες!”

Μάλιστα σύμφωνα με το

ρεπορτάζ ο Αχιλλέας συνε-

χίζει δυναμικά την προσπά-

θεια ενίσχυσης του και εντός

των επόμενων ημερών ανα-

μένεται να ανακοινωθούν

και άλλες μεταγραφικές

κινήσεις.

Το συγκρότημα του κ.

Χρήστου Καπελιάνη διατη-

ρώντας τον περσινό κορμό

σε μεγάλο βαθμό και προ-

σθέτοντας, ποιότητα, εμπει-

ρία, «δίψα» και νεότητα στο

ρόστερ έχει ως στόχο την

παρουσία ενός ανταγωνιστι-

κού και δυναμικού συνόλου.

Μ
ια πολύ ισχυρή

τριάδα μεταγρα-

φών ανακοίνωσε

ο Ολυμπιακός Αμπελιάς

καθώς το Δ.Σ. του

Συλλόγου τα βρήκε σε

όλα με τους Θοδωρή

Χατζή (αγωνίζεται τον

χώρο του κέντρου),

Θοδωρή Νικολακούλη

(αγωνίζεται ως κεντρικός

αμυντικός) και Θάνο

Νταμπαλέτσιο (αγωνίζεται

στον χώρο του κέντρου).

Οι Χατζής και Νικολακούλης

μέχρι πρότινος άνηκαν στον

Οικονόμο Τσαριτσάνης και

αγωνιζόταν στην Γ Εθνική

κατηγορία, ενώ ο

Νταμπαλέτσιος μέχρι πρότι-

νος ανήκε στον ΠΑΟΛ

Αβέρωφ.

Πρόκειται για προσθήκες

που ανεβάζουν επίπεδο την

ομάδα του Γιάννη Τσαλάγγα

και αναμένεται να βοηθή-

σουν στην νέα προσπάθεια

του Ολυμπιακού στο πρω-

τάθλημα της Α ΕΠΣΝ

Λάρισας.Σύσσωμη η

Διοίκηση του Ολυμπιακού

Αμπελιάς καλωσορίζει τους

τρεις ποδοσφαιριστές και

τους εύχεται καλή αγωνιστι-

κή σεζόν με υγεία και επιτυ-

χίες!
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Τριπλή ενίσχυση με ποιότηταΤριπλή ενίσχυση με ποιότητα

και νεανικό στοιχείο στονκαι νεανικό στοιχείο στον

Αχιλλέα ΦαρσάλωνΑχιλλέα Φαρσάλων

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

ΔυναμικήΔυναμική τριπλή ενίσχυση για τοντριπλή ενίσχυση για τον

Ολυμπιακό Αμπελιάς!Ολυμπιακό Αμπελιάς!

Ο
ΑΟ Ναρθακίου

ξεκίνησε τον σχε-

διασμό του για την

νέα αγωνιστική σεζόν με

την Διοίκηση των μπλε να

ανακοινώνει την ανανέω-

ση του έμπειρου προπο-

νητή Γιάννη Βασιλείου

και όλων των ποδοσφαι-

ριστών της περσινής

σεζόν.

Συγκεκριμένα με τον ΑΟ

Ναρθακίου θα αγωνίζονται

και την νέα αγωνιστική

σεζόν οι εξής ποδοσφαιρι-

στές:

Νίκος Ζειμπέκης, Γιώργος

Μπουλούτσος, Στάθης

Λελεντζής, Αποστόλης

Ρεντινόπουλος, Νίκος

Μπανιάς, Γιώργος

Κατσικόπουλος, Κώστας

Μανταλιάς, Γιώργος

Νταιάκης, Χρήστος

Καπετάνος, Δημήτρης

Παπαθανασίου, Θεοδόσης

Τσιτσικλής, Χρήστος Αζάς,

Λευτέρης Καψιώχας,

Δημήτρης Μισαηλίδης,

Γιώργος Γκούνης, Γιάννης

Δημακόπουλος, Γιώργος

Καραβαγγέλης, Κώστας

Χρόνης, Άγγελος

Τσιανάκας, Χρήστος

Ζαγγανάς και Κώστας

Αρσενόπουλος

ΔενΔεν το “κουνάει” κανείςτο “κουνάει” κανείς

από τον ΑΟ Ναρθακίου!από τον ΑΟ Ναρθακίου!



-ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 52τ.μ

σε κεντρικό σημείο της

πόλης των Φαρσάλων στον

πεζόδρομο της Πατρόκλου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2107510538.

Κινητό: 6932660809

-ENOIKIAZETAI κατάστημα

90 τ.μ. επί των οδών

Κολοκοτρώνη και Κανάρη

γωνία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6942200185

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο

κέντρο των Φαρσάλων κατάλλη-

λο για επαγγελματική στέγη στην

οδό Λαμίας 29 (Πρώην Κουρείο

Κατσιαούνη), δίπλα στο ουζερί

Γκουντόπουλου. Τηλέφωνο

Επικοινωνίας: 6975898592

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ μονοκατοικία 95

τμ επί της Οδού Αθηνάς

(Απέναντι από τον Παλιό

ΟΤΕ) με τον άερα.

Τηλ.Επικοινωνίας:

6975596225

-ΕΝΟΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος και 2ος

όροφος 114 και 100 τ.μ. αντί-

στοιχα στην Πλατεία Λαού

στα Φάρσαλα (πάνω από το

καφενείο του

Γκουντόπουλου).

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133

-ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 510

τ.μ. στον Μεσενικόλα

Καρδίτσας με πρόσοψη στον

κεντρικό δρόμο του χωριού.

Τηλέφωνο

Επικοινωνίας:2421-215133

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2αρι ανα-

καινισμένο, ισόγειο επί της

Οδού Βόλου 15  και

Απόλλωνος 9 στά Φάρσαλα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

6977206965
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7/9: Κουκουφλή Αθηνά Δ/νση: Λαμίας 28 Τηλ:

24910-24455 / 24910-22416

8/9: Καρακοντάκη Φωτεινή Δ/νση : Θέτιδος

145 (Τρίγωνη Πλατεία) Τηλ:24910 26303

9/9: Θεοχαρόπουλος Βάιος Δ/νση: Μ. Ιεζεκιήλ

7 Τηλ: 24910-22342

10/9: Γεωργόπουλος Νικόλαος Δ/νση: Λαμίας

28 Τηλ: 24910-22416 / 24910-24455

11/9: Κόκκινος Δημήτρης: Λαρίσης 24 Τηλ:

24910-23012

12/9: Σερασκέρη Μαρία Δ/νση: Καναδά 4 Τηλ:

24910-22465

13/9: Φίκας Κων/νος Δ/νση: Πλατεία Λαού Τηλ:

24910-22251

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOTEL ΑΙΓΛΗ 

ΤΗΛ.: 24910 28150 ΦΑΡΣΑΛΑ

Αγγελίες

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

Από την Παρασκευή
18/6/2021 και μέχρι νεωτέ-
ρας τα δρομολόγια διαμορ-
φώνονται ως εξής:
ΦΑΡΣΑΛΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΤΡΙ-

ΚΑΛΑ: 11:50 -15:50 -19:50
ΦΑΡΣΑΛΑ – ΒΟΛΟΣ 08:10 -
16:15 – 20:15
Τα δρομολόγια ισχύουν και
για τα Σαββατοκύριακα.

Από την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για εργασία:

Οικονομολόγος – Λογιστής - Γεωπόνος- Προσωπικό

παραγωγής ειδικευμένοι – ανειδίκευτοι - Μηχανικοί

Ηλεκτρολόγοι - Χειριστές μηχανημάτων ανυψωτικών,

φορτωτών και γερανού - Οδηγοί φορτηγού -Τεχνίτης

Οχημάτων για την στελέχωση και κάλυψη θέσεων της

εταιρείας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την

σχετική αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(09:00- 15:00) στα γραφεία του εργοστασίου Φαρσάλων

(7ο Χλμ Φαρσάλων – Λαρίσης).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24910-26101

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών

με μεταπτυχιακό στην πληροφορική παραδίδει μαθήμα-

τα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου και

μαθήματα ΑΕΠΠ σε μαθητές Γ Λυκείου.

Πολυετής εμπειρία, πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό.

Τιμές Προσιτές. Πληροφορίες:6984135084

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου και της

Ζαφειρίας το γένος Γιαννάκη που γεννήθηκε στην

Λάρισα και κατοικεί στα Φάρσαλα και η ΠΑΝΤΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου και της Ουρανίας το

γένος Χατζοπούλου που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη

και κατοικεί στα Φάρσαλα πρόκειται να έλθουν σε

Πολιτικό Γάμο που θα τελεστεί στο Δημαρχείο

Φαρσάλων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Αφορμώμενη από την επιτυχή εισαγωγή μου στο
τμήμα της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις
καθηγήτριες μου Αργυρώ Αργύρη και Ρένα Γούναρη
με την προετοιμασία των οποίων απέσπασα υψηλές
βαθμολογίες όπως επίσης και τους διδάσκοντες του
1ου ΓΕΛ Φαρσάλων για τη συμβολή τους στην επί-
τευξη του στόχου μου.

Δήμητρα-Αθανασία Νάνη

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
«Θερμά Συγχαρητήρια στον πρώτο μου εγγονό
Σπανό Γεώργιο του Κωνσταντίνου
που αποφοίτησε αριστούχος από το 1ο ΓΕ.Λ. Ν.Ι.
Βόλου και εισήχθη 44ος Πανελλαδικός
στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης .
Του ευχόμαστε ολόψυχα καλές σπουδές και καλή στα-
διοδρομία στο νέο του ξεκίνημα!
Η γιαγιά Ειρήνη και τα ξαδέρφια του Ειρηναίος &
Βασίλεια- Μαρία του μικρότερου γιου μου Σπανού
Αλκιβιάδη.»

ΦΑΡΣΑΛΑ- ΛΑΜΙΑ 11:15 (Από Δευτέρα έως Παρασκευή)

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2410-567600 / 24910-22262

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙ-

ΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6988093367

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Έναρξη εγγράφων από  1η Σεπτεμβρίου στα τμήματα

ΜΠΆΣΚΕΤ, ΣΤΙΒΟΥ, ΒΌΛΛΕΥ, ΤΕΝΝΙΣ 

Έναρξη προπονήσεων από 13 Σεπτεμβρίου 

Τηλεφωνικές εγγραφές:

Μανετζής Χρήστος 6972846116

Μανετζής Αντώνης 6973307903(Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία στο Κέντρο των Φαρσάλων.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοικία επιπλωμένη στο Κέντρο

των Φαρσάλων, Οδός Χονδροπούλου (Πλησίον Κέντρου

Υγείας) με θέρμανση καλοριφέρ και κλιματιστικό, με

μεγάλη αυλή.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:6932291212
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Επιτυχόντες στο ΕΠΑΛ ΦαρσάλωνΕπιτυχόντες στο ΕΠΑΛ Φαρσάλων

Ο
Διευθυντής και ο

Σύλλογος διδα-

σκόντων του

ΕΠΑΛ Φαρσάλων, συγ-

χαίρουμε όλους τους

μαθητές μας που πέτυχαν

την εισαγωγή τους στα

ΑΕΙ της επιλογής τους και

τους εύχονται καλή στα-

διοδρομία και δύναμη στο

νέο τους ξεκίνημα.

Οι επιτυχόντες του σχολεί-

ου μας είναι :

ΑΛΤΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ –

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-

ΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) – ΠΑΝ.

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

– ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-

ΜΙΧΑΗΛ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) –

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

– ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩ-

ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(ΞΑΝΘΗ) – ΔΠΘ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΑΣ

ΜΕΜΟΥΣΑΪ ΚΛΕΪΝΤΑ –

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-

ΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) – ΠΑΝ. ΘΕΣ-

ΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΜΕ-

ΛΗ-ΜΑΡΙΑ – ΨΗΦΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

– ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ

ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ –

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑ-

ΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) –

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡ-

ΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-

ΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) –

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

– ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑ-

ΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑ-

ΛΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ-

ΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ.

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΟΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)

– ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καλή σταδιοδρομία σε

όλους. Συγχαρητήρια!

Τ
ο φροντιστήριο

ΠΡΟΤΥΠΟ συγχαί-

ρει τους μαθητές

του που στις φετινές

Πανελλαδικές εξετάσεις

όχι μόνο πέτυχαν τον

στόχο τους αλλά σημείω-

σαν και υψηλότατες βαθ-

μολογίες.

Χατζηπλής Νίκος –

Μαθηματικά 19.9.

Τσουμάνης Αποστόλης –

Μαθηματικά 18.9

Καραγιώργου Αλίκη –

Μαθηματικά 17.9 –

Πληροφορική 19.

Κόυκος Χαράλαμπος –

Μαθηματικά 17.1

Μπουμπουλά Ειρήνη –

Μαθηματικά 16.9

Ανδρεοπούλου

Παναγιώτα – Ιστορία 19.2

– Αρχαία Ελληνικά 15.3

Γκαντέλου Γεωργία –

Κοινωνιολογία 19.3 –

Ιστορία 18.1

Γούναρη Παρασκευή –

Πληροφορική 19.2

Λιαπής Γιάννης –

Πληροφορική 19

Ευθυμιάδη Μάγδα –

Πληροφορική 18.5

Τσαντούρης Βασίλης –

Πληροφορική 17.9

Διαμαντής Βησσάρης –

Πληροφορική 17.8

Δημακόπουλος Δημήτρης

– Πληροφορική 17.3

Ξανθοπούλου Βασιλική –

Πληροφορική 17.2

Το Φροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ” συγχαίρειΤο Φροντιστήριο “ΠΡΟΤΥΠΟ” συγχαίρει

τους αριστεύσαντες μαθητές τωντους αριστεύσαντες μαθητές των

Πανελλαδικών ΕξετάσεωνΠανελλαδικών Εξετάσεων



Σ
πήλιος Λιβανός :

Διαφάνεια παντού και

μηδενική ανοχή σε

περιπτώσεις παρατυπιών

και παρανομιών

«Η διαφάνεια και η δικαιοσύ-

νη στον τομέα των αγροτικών

ενισχύσεων είναι βασική

πολιτική προτεραιότητα του

ΥΠΑΑΤ. Ένα ακόμα βήμα

προς την κατεύθυνση αυτή

είναι η ενσωμάτωση των γεο-

χωρικών δεδομένων των

Περιφερειών στο υπόβαθρο

του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άμεσα, με

μηχανογραφικό τρόπο, θα

διασταυρώσουμε ποιοι παρα-

νόμως δήλωσαν δημόσιες

εκτάσεις για ιδιωτικές,  για να

διασφαλίσουμε τα συμφέρο-

ντα των συνεπών παραγω-

γών. Είμαι πεπεισμένος ότι

όλοι οι Περιφερειάρχες θα

ανταποκριθούν και μάλιστα

άμεσα». 

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός

Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων κ. Σπήλιος

Λιβανός, ο οποίος συνεχίζει

με εντατικούς ρυθμούς και

σειρά πρωτοβουλιών  την

υλοποίηση της δέσμευσής

του για διαφάνεια παντού και

μηδενική ανοχή σε περιπτώ-

σεις παρατυπιών και παρανο-

μιών, προκειμένου να δια-

σφαλιστούν πλήρως τα συμ-

φέροντα των συνεπών παρα-

γωγών αλλά και η ασφάλεια

και ενημέρωση των κατανα-

λωτών. 

Παράλληλα με την εντατικο-

ποίηση των ελέγχων που

πραγματοποιεί ο ΕΛΓΟ για να

αποτραπούν φαινόμενα

«ελληνοποιήσεων» προϊό-

ντων και παρατυπιών, ιδιαίτε-

ρα στα προϊόντα ΠΟΠ/ΓΕΠ,

το ΥΠΑΑΤ αναλαμβάνει μία

εξαιρετικά σημαντική πρωτο-

βουλία για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και δικαιοσύνης

στη χορήγηση των αγροτικών

ενισχύσεων, οι οποίες κατα-

βάλλονται από τον ΟΠΕΚΕ-

ΠΕ. 

Συγκεκριμένα, με επιστολή

που απέστειλε προς τους 13

Περιφερειάρχες της χώρας, o

κ. Λιβανός τους ζητεί να κατα-

θέσουν τάχιστα στο ΥΠΑΑΤ

τα συγκεντρωτικά ψηφιακά

γεωχωρικά δεδομένα μορφής

για τις δημόσιες εκτάσεις που

τελούν υπό τη διαχείρισή

τους, τις παραχωρημένες

εκτάσεις καθώς και τυχόν

άλλες εκτάσεις που δεν εμπί-

πτουν στις δύο παραπάνω

κατηγορίες.

Το ΥΠΑΑΤ δίνει προθεσμία το

αργότερο ως τις 20

Σεπτεμβρίου για την παράδο-

ση των σχετικών στοιχείων

από τους Περιφερειάρχες,

καθώς κρίνεται επιτακτική η

συνδρομή τους  για την

απλούστευση των διαδικα-

σιών διενέργειας των δια-

σταυρωτικών ελέγχων που

είναι αναγκαίοι για να περι-

βληθεί με απόλυτη διαφάνεια

– και άρα με δικαιοσύνη – η

διαδικασία χορήγησης των

αγροτικών ενισχύσεων από

τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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CMYK

Υπό έλεγχο όσοι δήλωσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικέςΥπό έλεγχο όσοι δήλωσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ δημόσιες εκτάσεις ως ιδιωτικές


