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Επί των υδάτων
Για να νιώσεις τον Θεό στην καρδιά σου,
βαθιά μέσα στο είναι σου και στη ζωή σου,
πρέπει να τον ποθήσεις, να διψάσεις γι’ Αυτόν!
«Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας
πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου
προς σε, ο Θεός»! (Ψαλ. 41, 2).
Δεν έχει σημασία πόσα πτυχία έχεις,
τι γράμματα γνωρίζεις,
αν είσαι πλούσιος ή φτωχός,
αλλά, τι δίψα έχεις γι’ Αυτόν!
Αν διψάς στην καρδιά σου τον Θεό,
όπως το διψασμένο ’λάφι και τρέχει
στις πηγές δροσερών νερών, τότε...
θα γευτείς τον Χριστό στην αστείρευτη
πηγή της αγάπης Του!

Βράχος

Πρόσκληση Γ.Σ.
Στις 13 Αυγούστου 2010, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ.
Κ α λ ο ύ ν τ α ι

Σε ετήσια Γενική Συνέλευση τα μέλη του
Φιλοπρόοδου Συλλόγου Δομνίστας Ευρυ-
τανίας στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Πνευματικού Κέντρου και με θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης:
― Πεπραγμένα απερχόμενου Δ.Σ.
― Οικονομικός απολογισμός
― Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
― Προτάσεις μελών - Συζήτηση
― Εκλογή νέου Δ.Σ.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία
η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα
ίδια θέματα στις 22 Αυγούστου 2010,
ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Για  το  σπίτι  διαμονής  του  ιερέα
Συνεχίζεται η συλλογή χρημάτων για το σπίτι

του ιερέα. Θα είναι προκατασκευασμένο για λόγους
κόστους και γρήγορης αποπεράτωσης (ένας μήνας
από την αγορά). Θα κοστίσει με βάσεις, άδειες κ.λπ.
70.000 ευρώ. Ήδη κυκλοφορούν ερανικά μπλοκ. Τα
χρήματα που καταβάλλονται εκπίπτουν, για την ώρα,
από την εφορία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν:
Νομάρχης κ. Κ. Κοντογεώργος ..............3.000€
Τασία Ζαρκαδάκη-Καρέτσου ..................1.000€
Ανώνυμος....................................................200€
Ανώνυμος σε μνήμη....................................500€
Μοναχή Ταβιθά Πανάγου............................500€
Σωτηρία & Κατίνα Ν. Σώκου ......................200€
Ανδρέας Νταλιάνης ....................................500€
Μαρία Σωτ. Σώκου ......................................100€
Ευτυχία Καμπίτση ....................................2.000€
Ηλίας Κορομηλάς ....................................3.000€
Δήμητρα Καρέτσου-Σκιτζή ......................1.000€
Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Σούπερ Μάρκετ ..........300€
Αθ. Δ. Σταμάτης..........................................100€

Κ. Α. Παπαδόπουλος ..................................100€
Ιωάννης Ν. Σταμάτης..................................1.000
Λάμπρος Δ. Πανάγος..................................500€
Αγγελική Α. Παπαδοπούλου ......................110€
Από υπόλοιπο λουλουδιών Επιταφίου ......200€
Σωτ. Λώλος σε μνήμη Χρυσ. Σταθονίκου ..100€
Ανώνυμος σε μνήμη....................................100€
Τόγια-Μάσβουλα Σοφία ................................50€
Βασιλόπουλος Σούπερ Μάρκετ..................200€
Αντώνης Γ. Αγγελής ..................................500€
Σύνολο....................................................15.260€
Θέλουμε ακόμα ......................................54.740€

Επίσης ανακοινώνουμε ότι η μελέτη του Πολιτι-
κού Μηχανικού κ. Γιάννη Μάγκα βρίσκεται ήδη προς
έγκριση στον Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο. Περισ-
σότερες λεπτομέρειες στο επόμενο φύλλο μας.

Υ.Γ. Κάθε μήνα θα δημοσιεύουμε όσα χρήματα
πήραμε και όσα λείπουν.

Α.Δ.Σ.

Εκκλησιαστικά

Παρά την τεράστια έλλειψη ιερέων στην
Ευρυτανία -και όχι μόνο- τις ανάγκες της πε-
ριοχής μας και ειδικά του χωριού μας καλύπτει
κατά το ανθρωπίνως δυνατό ο μητροπολίτης
μας κ.κ. Νικόλαος. Σημαντική στο σημείο αυτό
είναι και η συμβολή του Γενικού Αρχιερατικού
Επιτρόπου της Μητρόπολης π. Ιωάννη Λιάπη
ο οποίος ανταποκρίνεται πάντοτε ευμενώς
στα αιτήματά μας. Τον έχουμε ευχαριστήσει
κατά το παρελθόν και τον ευχαριστούμε για
μια ακόμα φορά. Ελπίζουμε φυσικά και με τη
βοήθεια του Μητροπολίτη μας να καλυφθεί
έστω και με ένα μόνιμο ιερέα η περιοχή του
δήμου μας που αυτή τη στιγμή καλύπτεται
από τη φροντίδα και την καλή διάθεση ιερέων
από άλλες περιοχές του Νομού.

Προτείνεται ως υποψήφιος Δήμαρχος του νέου Δήμου μας ο Γιάννης Σταμάτης

Ο Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης προτείνεται ως υποψήφιος Δήμαρχος του νέου διευρυμένου
Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με πρωτοσέλιδα άρθρα του τοπικού τύπου, ενώ για την περιφέρεια
προτείνεται ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Βασίλης Καραμπάς. Προτάσεις για την υποψηφιότητα του κ.
Γιάννη Σταμάτη έγιναν από Δημάρχους της περιοχής του νέου Δήμου, αυτοδιοικητικούς και άλλους
παράγοντες της τοπικής κοινωνίας μας, οι οποίοι τον θεωρούν ως τον πιο πετυχημένο Δήμαρχο του Νομού
μας, αφού έχει ως “όπλα’’ του την εργατικότητά του, το ήθος του, την αποφασιστικότητά του κ.ά.

Πρόσκληση
Σας προσκαλούμε

να τιμήσετε με την παρουσία σας 
το τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο

που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Δομνίστας,
στις 23, 24 και 25 Ιουλίου 2010 με θέμα:
«Ιστορία και Πολιτισμός της περιοχής
του Δήμου Δομνίστας Ευρυτανίας»

Με τιμή
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος

Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ένωσης
• ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κλεισθένους 17, 10552 Αθήνα 
Τηλ.: 210-3240001, 210-6920004, 6977366813
• ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
36076 Κρίκελλο Ευρυτανίας, 
Τηλ.: 2237351407, 6972217570 (Δήμαρχος)
• Συνδιοργάνωση:
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

― Συμμετέχουν πάνω από 50 εισηγητές με ενδια-
φέροντα θέματα.

― Παράλληλη εκδήλωση: Φωτογραφική Έκθεση
Μνημείων της Ευρυτανίας (επιμέλεια: Γ. Τάσιος
και Ν. Ζωρογιαννίδης, τ. Γεν. Δ/ντής Υπ. Πολιτι-
σμού).

― ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ να δώσουν το παρόν όσο το
δυνατόν περισσότεροι συνδημότες μας.

Η έναρξη θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο Δομνίστας,
στις 23-7-2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00
μ.μ.
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Εξωκκλήσι βυζαντινού ρυθμού αφιερω-
μένο στον Ευαγγελιστή Μάρκο, στην Μετα-
μόρφωση του Σωτήρα και στην κατάθεση
της Τίμιας Ζώνης της Παναγίας κοσμεί ήδη
από τον περασμένο Μάιο την περιοχή Κε-
φαλοβρύσου Καρπενησίου (δίπλα στο μνημείο
του Μάρκου Μπότσαρη). 

Ο εν λόγω ναός είναι προκατασκευα-
σμένος (ζυγίζει 77 τόνους) και είναι δωρεά
των ιατρών Νικολάου και Στυλιανής Κον-

δυλάκη, από την Αθήνα. Τα θυρανοίξια θα
τελεστούν στις 2 Ιουλίου 2010, εορτή της
«κατάθεσης της Τίμιας Εσθήτος της Παναγίας
Θεοτόκου «εν Βλαχερναίς» από το Μητρο-
πολίτη Καρπενησίου κ.κ. Νικόλαο. 

Η πρωτοβουλία για την εγκατάσταση του
παραπάνω ναού στο Κεφαλόβρυσο ανήκει
στον π. Γεώργιο Χρυσαφογεώργο, εφημέριο
της ενορίας Ευρυτάνων Αγίων Καρπενησί-
ου.

Το πρώτο βραβείο στο διεθνή εικαστικό
διαγωνισμό «Future Bench» με άλλες έξι
συμφοιτήτριές της, της Σχολής Αρχιτεκτό-
νων του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου,
κέρδισε πρόσφατα η Έλενα Υφαντή (εγγονή
του Λάμπρου Μακράκη).

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, σε συ-
νεργασία με τον “Κόσμο της Αθήνας’’ και
είχε ως θέμα του την κατασκευή καθιστικού
του μέλλοντος. Η παραπάνω ομάδα κατα-
σκεύασε το «παγκάκι του μέλλοντος», μή-

κους 10μ., στο οποίο μπορεί κάποιος να κα-
θίσει και να ξαπλώσει με άνεση, να έχει σκιά
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικό χώρο
για το ποδήλατο, χώρο για το ακούμπησμα
βιβλίου και άλλα πολλά.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 442 υπο-
ψηφιότητες. Εντός των προσεχών ημερών
θα ανακοινωθεί το τυχερό σημείο της πόλης
που θα το φιλοξενήσει με επικρατέστερα τις
πλατείες Συντάγματος, Κλαυθμώνος, Αυδή
και το Γκάζι. Συγχαρητήρια στην Έλενα και
την ομάδα της!

Η εκδήλωση μνήμης για την 68η επέτειο
της Έναρξης του Ένοπλου Αγώνα της Εθνι-
κής μας Αντίστασης περιόδου 1941-1944
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13 Ιου-
νίου 2010, ημέρα Κυριακή.

Φέτος, λόγω των οικονομικών δυσκολιών,
οι εκδηλώσεις περιορίστηκαν μόνο την Κυ-
ριακή, ενώ η καθιερωμένη ημερίδα του Σαβ-
βάτου ματαιώθηκε. Σχετικά θέματα όμως θα
ανακοινωθούν στο επικείμενο Συνέδριο στις
23, 24 και 25 Ιουλίου 2010. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε θεία λειτουργία, επιμνημόσυνη
δέηση από τον ιερέα π. Ευάγγελο Πλατή,
κατάθεση στεφάνων, χαιρετισμό από το Δή-
μαρχο κ. Γιάννη Σταμάτη, χαιρετισμούς -
μηνύματα του Βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία
Καρανίκα, του Νομάρχη Ευρυτανίας κ. Κώστα
Κοντογεώργου και του κ. Ηλία Συγγούνη, ο
οποίος πρότεινε να τιμηθεί η επιζώσα αδελφή
του αείμνηστου Δασκάλου και Αγωνιστή της
Αντίστασης Βασίλη Παπανικολάου. Η πρότασή
του έγινε αποδεκτή.

Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον

ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα κ. Ανάρ-
γυρο-Γιάννη Μαυρομύτη, ο οποίος είχε ως
θέμα του τη μάχη του Κρικέλλου στις 29-10-
1942. Τα στοιχεία του ήταν αποκαλυπτικά
και εμπεριστατωμένα, ενώ η ομιλία του εν-
τυπωσίασε το ακροατήριο.

Στη συνέχεια ακούστηκαν αντιστασιακά
τραγούδια από τον κ. Βονόρτα και η όλη εκ-
δήλωση έκλεισε με τον Εθνικό μας Ύμνο. 

Παρόντες ήταν ο Βουλευτής Ευρυτανίας
κ. Ηλίας Καρανίκας, ο Νομάρχης Ευρυτανίας
κ. Κώστας Κοντογεώργος, η Αντινομάρχης
κ. Αλέκα Φακίτσα, ο Γραμματέας της Νο-
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ. Θεοδωρόπουλος,
οι Δήμαρχοι Βίνιανης κ. Γεωργίου, Ποταμιάς
κ. Ίβρος, Φραγκίστας κ. Μπόνιας, Καρπενη-
σίου (Αντιδήμαρχος) κ. Καρβέλης, Μακρα-
κώμης κ. Κρητικός, ο Αντιδήμαρχος Πλα-
στήρα, ο εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Ευρυτανίας
κ. Καρδαμπίκης, ο Πρόεδρος και μέλη της
Πανευρυτανικής Ένωσης, ο κ. Ν. Μπούρας
εκπρόσωπος του Συλλόγου “Καλλιακούδα’’
κ.ά..

Τιμήθηκε η 68η επέτειος 

της έναρξης της Εθνικής μας Αντίστασης
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ο ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου
Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης: ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Η Πρόεδρος
του Συλλόγου Βερονίκη Αθ. Σταμάτη

Θεσσαλίας 112 Πετρούπολη 13231 
Τηλ.: 210-5028122

Εκδότης - Διευθυντής:
Κώστας Αν. Παπαδόπουλος

Δαβάκη 13 Αμπελόκηποι 11526 
Τηλ. 210-6920004

Επιμέλεια ύλης: Αθανάσιος Δ. Σταμάτης
και Κώστας Α. Παπαδόπουλος

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Μέλη του Συλλόγου 0,30€

Μη Μέλη του Συλλόγου 0,60€
Επιστολές - Συνεργασίες:

Κώστας Αντ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση:

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες  
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.

Θεοδοσίου 23 & Ελλησπόντου Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210-2619003 

e-mail: karpouzi@otenet.gr

Κωστούλα Δημ. Πανάγου
1933-2010

Έφυγε από κον-

τά μας ύστερα από

σύντομη ασθένεια

η γλυκύτατη κυρά-

Κωστούλα Δημ.

Πανάγου, το γένος

Λάμπρου Σώκου.

Στο χαρακτήρα της

κουβαλούσε την

κοινωνικότητα και

τη χάρη των γυναι-

κών από το σόι των

Κοντορλαίων (η

μάνα της η αείμνη-

στη Βασιλική Λ.

Σώκου, η Σωκολάμπραινα ήταν πρώτη στη συμμετοχή

στις κοινωνικές εκδηλώσεις - και μαμή φυσικά σε

πλήθος μωρά) καθώς και τη λεβεντιά και την σκληρή

εργατικότητα του πατρικού της σογιού (των Σωκαίων).

Ευτύχησε να δέσει τη ζωή της με έναν άλλο προκομένο

και αγωνιστή της ζωής άνθρωπο, το Δημ. Π. Πανάγο

και να κάνει μαζί του μια ευτυχισμένη οικογένεια από

τρία παλικάρια (τον Πάνο, το Λάμπρο και το Σπύρο)

που της πρόσφεραν λαμπρά εγγόνια και την ευτυχία

της ζωής. Έφυγε μέσα από ζεστές αγκαλιές παιδιών

και εγγονιών.

Το ξεκίνημα της ζωής της ήταν δύσκολο και σκληρό

όπως όλων λίγο πολύ των χωριανών μας και ιδίως των

γυναικών. Μικρό παιδί πούλησε μάραθο στο Αιτωλικό,

όπου παραχείμαζε η οικογένεια, ύστερα στο μεροδούλι

στις ελιές, στα χωράφια του χωριού, στο εργοστάσιο

στο Μοσχάτο. Και με αυτά παράλληλα να υφαίνει τα

προικιά της (στο λαογραφικό μουσείο μας υπάρχει μια

μαντανία υφασμένη από την ίδια σε ένα μήνα) και να

ονειρεύεται το μέλλον. Μέσα στην ταλαιπωρία της

ζωής ονειρευόταν το καλύτερο και τραγουδούσε ως

απάντηση στις δυσκολίες. Χείμαρρος γλυκύτατος ο

λόγος της και απέραντη η καλοσύνη της. Πανηγύρι η

παρουσία της και βάλσαμο ελπίδας η φωνή της. Και

μέσα στο μόχθο για τον επιούσιο και μέσα στο μόχθο

για το μεγάλωμα των παιδιών ποτέ της δεν κοίταξε

πίσω. Πάντα μπροστά, πάντα ψηλότερα. Παράδεισος η

αυλή και ο κήπος της. Ο παραδοσιακός φούρνος στην

άκρη της αυλής, τα λουλούδια γύρω, τα οπωροφόρα

και ανάμεσα η δική της παρουσία και η φωνή της να γε-

μίζει τη γειτονιά.

Περνούσες και ο καλός ο λόγος της σε συντρόφευε

μέρες. Όλοι μας κρατάμε σχεδόν μια ζωή κάτι από την

καλοσύνη της. Ευτυχία της η προκοπή των παιδιών της

και η ευτυχία των άλλων. Τα χέρια της κέρος Αμαλθείας

και η ψυχή της φως. Βουβάθηκε τώρα η γειτονιά της.

Κρατούν όμως τη συνέχειά της τα φωτεινά πρόσωπα

των παιδιών και των εγγονιών της. Δίπλα στα σπίτια

των παιδιών της, γύρω από το πατρικό στα παιδιά και

τα εγγόνια της συνεχίζει να ζει το δικό της πνεύμα και

η δική της γλυκύτητα.

Αληθινό παλικάρι της ζωής γιόρτασε με όλους τους

αγαπημένους της το τελευταίο Πάσχα στο χωριό λες

και προϊδεαζόταν το τέλος. Έφυγε παλικάρι. Την ώρα

που έβγαζαν τη σορό της από το σπιτάκι της ζήτησε να

ακουστεί ένα δημοτικό τραγούδι. Οι καημοί και το πάθος

της ζωής στη λαϊκή μας παράδοση ήθελε να ακουστούν

την ώρα εκείνη. Πανηγύρι ήταν η ψυχή της και τα λόγια

της, πανηγύρι και χαρά έκανε τη ζωή της και τη σχέση

της με τους άλλους ανθρώπους, πανηγύρι και χαρά εί-

χαμε ακόμη και την απάντηση στο θάνατο και τη φθορά.

Θάλεγα πως, η γυναίκα αυτή, έδωσε την αντρίκια απάν-

τηση στη ζωή και τις δυσκολίες: Αγώνας και χαμόγελο,

μόχθος και δημιουργία.

Μας αφήνει πολλά και την ευγνωμονούμε. Ας είναι

ελαφρύ το χώμα της Δομνίστας που υπεραγαπούσε.

Ας αναπαύεται η ψυχούλα της στους ουρανούς δίπλα

σε αγαπημένες. Και ας τη θυμόμαστε έτσι ωραία και

γλυκιά που ήταν. Αιωνία της η μνήμη.

Α.Δ. Σταμάτης

Πρώτο βραβείο στην Έλενα Υφαντή

Εκδήλωση  στο  Κεφαλόβρυσο

Στην κατάμεστη αίθουσα του Νέου Μου-
σείου της Ακρόπολης η Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Εκδοτών και το Υπουργείο Πολι-
τισμού τίμησαν με ειδική εκδήλωση στις 4
Μαΐου 2010 διακεκριμένους εκδότες, οι
οποίοι έχουν προσφέρει στο αναγνωστικό
κοινό σημαντικότατες εκδόσεις. Ανάμεσά
τους και ο «δικός μας» κ. Στέφανος Βασι-
λόπουλος, από το Μεγάλο Χωριό, ο οποίος
με τις «Ιστορικές εκδόσεις του», κυρίως,
έχει εμπλουτίσει σημαντικά όχι μόνο την
ευρυτανική αλλά και την εθνική μας βι-
βλιογραφία. Ο κ. Βασιλόπουλος κατά τη
βράβευσή του μίλησε στο πολυπληθές
ακροατήριο συγκινημένος και καταχειρο-
κροτήθηκε. Παρόντες κατά την εκδήλωση
ήταν αρκετοί συμπατριώτες μας. Από το
Σύλλογό μας ήταν παρόντες οι Αθαν. Στα-
μάτης και Κώστας Παπαδόπουλος.

Διάκριση στον 
Στέφανο Βασιλόπουλο
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Κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην έδρα
του Δήμου μας, στο Κρίκελλο, στις 5-5-2010, η Περι-
φερειάρχης κ. Διαμαντοπούλου, με υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταμάτης και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο τής παρέδωσαν το παρακάτω υπό-
μνημα. Η κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου δεσμεύθηκε
για κάθε προσπάθεια προς βοήθεια.

«Κυρία Γ. Γραμματέα Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας,
Ευχόμενοι καλή επιτυχία στο έργο σας, επιθυμούμε

όπως σας κάνουμε γνωστά προβλήματα που μας τα-
λανίζουν ως μικρό και περιφερειακό Δήμο καθώς και
τους στόχους που έχουμε θέσει για την ανάπτυξη της
περιοχής μας και ζητάμε από σας να γίνετε αρωγός
τόσο στην επίλυση των προβλημάτων όσο και στην
επίτευξη των στόχων μας.

Ο Δήμος Δομνίστας τα τελευταία χρόνια αποτελεί
σταθερά και με ανοδική πορεία τόπο προορισμού με-
γάλου αριθμού επισκεπτών. Οι λόγοι που συντείνουν
σε αυτό είναι το ιδιαίτερα όμορφο φυσικό περιβάλλον,
η ιστορία του τόπου και οι σε ικανοποιητικό επίπεδο
τουριστικές υποδομές που πραγματοποιήθηκαν και με
την συνδρομή του Δήμου μέσα από διάφορα προγράμ-
ματα (κυρίως τα leader). Έτσι παρατηρούμε ότι εκτός
των παραδοσιακών ασχολιών των κατοίκων με την
κτηνοτροφία και την γεωργία, πολλοί κυρίως νέοι, να
ασχολούνται με υπηρεσίες γύρω από τον τουρισμό.
Για το λόγο αυτό μέλημα και στόχος δικός μας είναι η
συνέχιση και βελτίωση των τουριστικών υποδομών για
ακόμα καλύτερη προσφορά υπηρεσιών με ήπιο όμως
τρόπο ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση όλων αυτών
των στοιχείων που μας κάνουν τόπο προορισμού.

Εργαλείο στην προσπάθειά μας τα τελευταία χρόνια
υπήρξε το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (ο Δήμος μας είναι
από τους πρώτους Δήμους σε όλη την περιφέρεια ο
οποίος έχει υλοποιήσει τόσο το φυσικό όσο και το οι-
κονομικό αντικείμενο του προγράμματος) υπάρχει όμως
εκκρεμότητα από τον Αύγουστο του 2009 ως προς την
έγκριση της τροποποίησης του προγράμματος που
αφορά τον Δήμο μας, συγκεκριμένα είχαμε ζητήσει
την απένταξη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής
οδοποιΐας» και την ένταξη της σύνταξης δύο μελετών,
της «Αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
Μεσοκώμης και Καστανούλας» ποσού 21.372,28€ και
της «Αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευ-
σης Ροσκάς» ποσού 21.372,28€. Επίσης εκκρεμότητα
υπάρχει στην αποπληρωμή του διαδημοτικού έργου
«Προμήθεια εκχιονιστικού μηχανήματος με φρέζα»
ποσού 240.000,00€ (Φορέας υλοποίησης της αναφερ-
θείσας προμήθειας είναι ο Δήμος Ποταμιάς). Όσον
αφορά το πρόγραμμα «Συγκοινωνία» υπάρχει οφειλή
61.500,00€ και αναμένουμε την χρηματοδότηση για
την αποπληρωμή του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας.

Μεγάλα προβλήματα έχουμε στο οδικό δίκτυο του
Δήμου στο οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του είναι χω-
μάτινο, με συνέπεια μεγάλο τμήμα των οικονομικών
πόρων μας να πηγαίνει στην συντήρηση αυτού με συ-
νεχείς καθαρισμούς. Επίσης λόγω του ορεινού ανά-
γλυφου της περιοχής μεγάλες δαπάνες έχουμε για
τον αποχιονισμό και την άρση συνεχών καταπτώσεων
και κατολισθήσεων. Βελτίωση και ασφαλτόστρωση στο
οδικό δίκτυο κατά σειρά προτεραιότητας απαιτείται
στους παρακάτω οδικούς άξονες:

4 Επαρχιακός δρόμος Δομνίστα - Σκοπιά - Αγ.
Χαράλαμπος - Καστανούλα - Ροσκά μήκους 25 χλμ.
με πρόσβαση και προς το Φαράγγι «Πανταβρέχει»
τόπο μεγάλης επισκεψιμότητας καθώς και συνδετήριου
δρόμου με το όμορο Δήμο Προυσού. Τμήμα του έργου
δημοπρατήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευ-
ρυτανίας με προϋπολογισμό 9.000.000,00€. (Σας ευ-
χαριστούμε θερμά για το προσωπικό ενδιαφέρον που
δείξατε για την επίτευξη αυτού του στόχου) από το Ει-
δικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, ζητάμε
από εσάς όπως καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια
εξασφάλισης των επιπλέον αναγκαίων πόρων που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.

4 Δρόμος Κρίκελλο - Βύθισμα - Ψιανά, μήκους 15
χλμ. και Κρίκελλο - Μαρίνο - Ψιανά και αυτός μήκους
15 χλμ. είναι ανάγκη σε πρώτο στάδιο να γίνει η
σύνταξη της μελέτης.

4 Δρόμος Δομνίστα - Μεσοκώμη - Ρυάκι με διέξοδο
προς Θέρμο Αιτ/νίας, μήκους 28 χλμ. είναι ανάγκη σε

πρώτο στάδιο να γίνει η σύνταξη της μελέτης.
Ακόμη στόχοι του Δήμου μας είναι:
α) Σχετικά με το περιβάλλον
4 Η κατασκευή τουλάχιστον πρωτοβάθμιου συ-

στήματος βιολογικού καθαρισμού στους καταληκτικούς
αγωγούς των δικτύων αποχέτευσης στα τοπικά διαμε-
ρίσματα που υφίσταται δίκτυο αποχέτευσης, με την
ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Επέκταση δικτύων απο-
χέτευσης και κατασκευή ΕΕΛ στα τ.δ. Κρικέλλου, Άμ-
πλιανης, Στάβλων και οικισμού Σκοπιάς» με ενδεικτικό
προϋπολογισμό 350.000,00€ (η μελέτη είναι υπό σύν-
ταξη).

4 Για λόγους πυροπροστασίας διεκδικούμε την
κατασκευή του έργου «Διάνοιξη δρόμου από τ.δ. Ψια-
νών προς οικισμό Καστανούλα» ποσού 218.010,00€
(Η μελέτη υπάρχει).

4 Προστασία και ανάδειξη του Φαραγγιού «Παν-
ταβρέχει» και των οικισμών γύρω από αυτό, συντάχθηκε
η σχετική μελέτη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για την κήρυξή του ως προστατευόμενου
(βρίσκεται στο στάδιο της σύνταξης και υπογραφής
του σχετικού Προεδρικού διατάγματος).

4 Η οριστική επίλυση του προβλήματος για την
διάθεση των απορριμμάτων με την κατασκευή ΧΥΤΑ
στον Ν. Ευρυτανίας (ως Δήμος έχουμε αποκαταστήσει
τους δύο από τους τρείς ΧΑΔΑ που λειτουργούσαν
στην περιοχή μας), λήφθηκε απόφαση για την αποκα-
τάσταση και του τρίτου μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά για την
υλοποίηση της απόφασης αναγκαία προϋπόθεση είναι
η κατασκευή του ΧΥΤΑ Ευρυτανίας.

β) Σχετικά με την ποιότητα ζωής των κατοίκων
4 Ολοκλήρωση της βελτίωσης των δικτύων ύδρευ-

σης σε όσα διαμερίσματα δεν έχει γίνει ακόμα, έργο
προϋπολογισμού 510.000,00€ (διεκδίκηση μέσα από
το ΕΣΠΑ).

4 Προστασία των μνημείων και τόπων πολιτιστικής
κληρονομιάς του Δήμου μας, υπάρχει μελέτη για την
«Αποκατάσταση παραδοσιακού κτηρίου και δημιουργία
καινοτόμου κέντρου ιστορικής ενημέρωσης «Λαογρα-
φικό μουσείο δ.δ. Δομνίστας»» προϋπολογισμού
262.000,00€ (διεκδίκηση μέσα από το ΕΣΠΑ).

γ) Σχετικά με το δομημένο περιβάλλον
4 Η σύνταξη ΣΧΟΑΠ για τον Δήμο μας (υποβλήθηκε

πρόταση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας
για ένταξή του στο ΕΣΠΑ).

δ) Σχετικά με την υλοποίηση έργων που αφορούν
τον Δήμο μας και θα εκτελεστούν από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας μέσα από τα προγράμματα
«ΠΙΝΔΟΣ» και «Αλ. Μπαλταντζής» και συγκεκριμένα:

1. Μέσω του προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ» τα έργα, 
1.1 «Ανάπλαση του χώρου στάθμευσης στην είσοδο

προς το φαράγγι Πανταβρέχει» προϋπολογισμός
450.000,00€

1.2 «Συντήρηση μονοπατιών περιοχής Πανταβρέ-
χει».

2. Από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλταντζής»
τα έργα:

2.1 «Αντιπλημμυρική προστασία οικισμού Σκοπιάς»,
προϋπολογισμού 300.000,00€

2.2 «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινόμενων χει-
μάρρου Ψιανών» προϋπολογισμού 350.000,00€.

Τέλος απαιτείται:
― Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προ-

βλημάτων από τις κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο
καθώς και εντός των οικισμών λόγω των έντονων και-
ρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών και κυρίως
την μεγάλη κατολίσθηση εντός του οικισμού Κρικέλλου
και την μικρότερη στον οικισμό Δομνίστας.

― «Ανάπλαση του οικισμού Βυθίσματος», το έργο
δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 30.000,00€ και με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων εγγεγραμμένη στην ΣΑΕΠ το 2009.

― Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αποπλη-
ρωμή του επιτυχημένου κατά κοινή ομολογία, προ-
γράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ για το χρονικό διάστημα
2003-2006 με το ποσό των 7.605,00€.

Για όλα τα παραπάνω και κατά περίπτωση παρακα-
λούμε να έχουμε το ενδιαφέρον σας και ευχόμαστε
να επιτύχετε καλό έργο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας.

Ο Δήμαρχος Δομνίστας
Γιάννης Σταμάτης»
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Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Υπόμνημα  στη  κ.  Γενική  Γραμματέα 

της  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας
Επιστολή του Συλλόγου

Ρουμελιωτών 
“Ο Αθανάσιος Διάκος’’

Η αλληλογραφία μας

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την πα-
ρακάτω επιστολή του Συλλόγου Ρου-
μελιωτών Μαγνησίας “Ο Αθανάσιος
Διάκος’’. Ευχαριστούμε για τα καλά
λόγια.

Προς τον κ. Κ.Α. Παπαδόπουλο,
εκδότη της εφημερίδας 
«Ο ΕΥΡΥΤΟΣ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα

ο Σύλλογός μας λαβαίνει το θαυμάσιο,
κατατοπιστικό και λίαν ενδιαφέρον
ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΣ με τον τίτλο «Ο ΕΥΡΥ-
ΤΟΣ» και δεν κατάφερε μέχρι τώρα να
σας πει ούτε ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

Έστω και αργά, παρακαλώ να δεχ-
θείτε τα συγχαρητήριά μας και τις θερ-
μές ευχαριστίες μας για την καλοσύνη
σας και τον κόπο σας να μας προμη-
θεύετε το ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΣ με την ποικίλη
και ευχάριστη ύλη του και τις ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες του!

Είναι και δική μας φιλοδοξία να κά-
νουμε κάτι ανάλογο προς το παρόν ο
Σύλλογός μας πρέπει να θεραπεύσει
πιο κύριες και επείγουσες ανάγκες,
όπως την εξεύρεση στέγης κ.λ.π.

Με πολλές ευχαριστίες και ευχές
Σας χαιρετούμε

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Βασίλης Π. Ρόππας

Εγκαίνια 
του Πνευματικού

Κέντρου 
«Γ. Καφαντάρης»

Λίαν πετυχημένη ήταν η εκδή-
λωση των εγκαινίων του Πνευμα-
τικού Κέντρου «Γεώργιος Καφαν-
τάρης», που πραγματοποιήθηκε
στην Ανατολική Φραγκίστα, γενέ-
τειρα του μεγάλου Έλληνα πολιτι-
κού, στις 19-6-2010 με πρωτοβουλία
του Δήμου Φραγκίστας και του εκεί
Ιδρύματος «Γεώργιος Καφαντάρης».

Το Πνευματικό Κέντρο «Γ. Κα-
φαντάρης» στεγάζεται στο πατρικό
σπίτι του Γ. Καφαντάρη, το οποίο
παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα από το
Δήμο Φραγκίστας και οι εργασίες
αναστήλωσης και αναπαλαίωσης
έγιναν με δαπάνες του Ελληνοα-
μερικανού επιχειρηματία Κώστα Πα-
νουργιά. Στο ισόγειο του κτίσματος
βρίσκεται το λαογραφικό μουσείο
και έκθεση φωτογραφίας του χωριού
και στο ανώγειο τμήμα του αρχείου
του Γ. Καφαντάρη ως και βιβλιοθήκη
με πυρήνα βιβλία που παραχώρησε
ο Μιχάλης Σταφυλάς. Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχός
μας κ. Γιάννης Σταμάτης.

Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια
στον Δήμαρχο κ. Θωμά Μπόνια
αλλά και στην «ψυχή» του Ιδρύματός
Πρόεδρό του κ. Κώστα Κωστόπου-
λο.
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
εύχεται σε ΟΛΟΥΣ 

τους χωριανούς μας και 
τους φίλους του χωριού μας

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Η ΔΟΜΝΙΣΤΑ μας περιμένει!

Στα καταστήματά μας 
υπάρχουν τα πάντα!

4 Ιούνιος 2010
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις... Ειδήσεις...

Η δημοπρασία 

του δρόμου προς Ροσκά

Άγονη ήταν η δημοπρασία που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 29

Ιουνίου 2010 για την ασφαλτόστρωση

του δρόμου «Δομνίστα - Σκοπιά - Ρο-

σκά». Παρουσιάστηκαν αρκετοί εργο-

λάβοι οι οποίοι όμως δεν κατέθεσαν

σχετικές προσφορές. Η δημοπρασία θα

επαναληφθεί εντός 20ημέρου, περίπου.

Εκδήλωση για την Μάχη

της Γέφυρας 

της Τατάρνας (1821)

Με επιτυχία γιορτάστηκε στις 23-
5-2010 η 189η επέτειος από την πρώτη
μάχη της Επανάστασης του 1821 στη
Δυτική Ρούμελη, που έγινε στις 22-3-
1821 στη γέφυρα της Τατάρνας μεταξύ
του Χασάμπεη Γκέκα και του Οδυσσέα
Ανδρούτσου. Η εκδήλωση συνδιοργα-
νώθηκε από το Δήμο Φραγκίστας και
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριποταμιτών
Αγρινίου και περιλάμβανε επιμνημόσυνη
δέηση, κατάθεση στεφάνων, ομιλία από
την πρόεδρο του Συλλόγου Τριποταμι-
τών κ. Παναγιώτα Λάμπου, τήρηση
ενός λεπτού σιγής και ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι, αφού η εκδήλωση
αυτή συνδυάζεται και με «αντάμωμα»
των Τριποταμιτών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
― Η Σωτηρία Αθαν. Νταλιάνη

και ο σύζυγός της Δ. Στεργίου από-
κτησαν στις 27 Μαρτίου 2010 το
πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο
κοριτσάκι.

Να τους ζήσει!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Δροσιά Γ. Τσίρκα και ο σύ-

ζυγός της Ανδρέας Πολυμενάκος,
βάπτισαν το γιό τους στην Παναγία
την Προυσιώτισσα στις 5-6-2010.

Όνομα: Ευστράτιος.
Να τους ζήσει!

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στο Αγρίνιο όπου και

ετάφη τον περασμένο μήνα η Γε-
ωργία, σύζυγος Στέφανου Βαμβά-
τσικου.

― Στο Ευηνοχώρι, αναπαύεται
ο Κώστας Ευθυμίου Βαμβάτσικος
(ο γνωστός μας “κουρέας’’) από 17-
6-2010.

― Στο Αγρίνιο επίσης αναπαύε-
ται ο Γεώργιος Αριστ. Σάρρας.

Αιωνία η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Τελέστηκε το 40ήμερο μνη-

μόσυνο της Γεωργίας Στεφ. Βαμ-
βάτσικου στις 6-6-2010, στον Ι. Ναό
Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.

― Στις 5-6-2010 τελέστηκε στον
Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Αγρινίου το
40ήμερο μνημόσυνο του Γεωργίου
Αριστ. Σάρρα.

― Έγινε στον Ι. Ναό Αγίου Αθα-
νασίου Δομνίστας το μνημόσυνο (3
χρόνια) της Χρυσούλας Χρυσαφο-
πούλου (το γένος Σπυρ. Συρογιαν-
νίδη).

Αιωνία η μνήμη τους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Δήμος μας και το σχέδιο “Καλλικράτης’’

Το σχέδιο “Καλλικράτης’’ για τη
νέα διοικητική μεταρρύθμιση της χώ-
ρας μας, αποτελεί ήδη Νόμο του Κρά-
τους. Για την ιστορία παραθέτουμε τη
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δομνίστας (3/29-4-2010), ει-
σηγητής της οποίας υπήρξε ο Δήμαρ-
χος κ. Γιάννης Σταμάτης.

«Σύμφωνα με το οριστικοποιημένο
πλέον Σχέδιο Νόμου, για το Νομό Ευ-
ρυτανίας προβλέπεται η δημιουργία
2 νέων Δήμων. 

Ο δικός μας Δήμος προβλέπεται
να συνενωθεί με τους Δήμους Καρ-
πενησίου, Ποταμιάς, Προυσού, Κτη-
μενίων και Φουρνάς.

Σύμφωνα με την προγενέστερη
απόφαση του δημοτικού μας συμβου-
λίου 91/20-10-2008, είχε εκφραστεί
και κατατεθεί η βούληση του Δήμου
μας να συνενωθεί με το Δήμο Καρπε-
νησίου, όπως εξάλλου προέβλεπε και
η μελέτη του Ι.Τ.Α. 

Στο Σχέδιο του Προγράμματος
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εξειδικεύονται όλα
τα ζητήματα όπως οι πόροι, οι αρμο-
διότητες, το προσωπικό κ.λ.π. Ακο-
λούθως οι δημοτικοί σύμβουλοι εξέ-
φρασαν διάφορες απόψεις επί του
σχεδίου.  Στη συνέχεια κλήθηκε το
Δ/Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ.

αφού άκουσε την εισήγηση του Δη-
μάρχου, είδε τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.
και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα
1. Συμφωνεί με την χωροθέτηση

της Έδρας του νέου Δήμου στο Καρ-
πενήσι.

2. Διαφωνεί με την ονομασία του
νέου Δήμου σε Δήμος «Καρπενησίου»
και προτείνει να ονομαστεί Δήμος
«Ευρυτάνων» για ιστορικούς λόγους
δεδομένου ότι με την ονομασία αυτή
θα εκφράζονται όλοι οι σημερινοί Δή-
μοι που θα συνενωθούν.

3. Να παραμείνουν σε λειτουργία
στον σημερινό δήμο τουλάχιστον οι
τεχνικές υπηρεσίες όπως οδηγός, χει-
ριστές και εργάτες.

Ήδη ψηφίσθηκε από την Βουλή
των Ελλήνων το σχέδιο «Καλλικρά-
της» για τη νέα διοικητική μεταρρύθ-
μιση. Ο Δήμος μας με τους δήμους
Καρπενησίου, Ποταμιάς, Προυσού,
Φουρνάς και Κτημενίων θα αποτελεί
τον νέο δήμο Καρπενησίου με έδρα
το Καρπενήσι και ο νομός Ευρυτανίας
με την κατάργηση του θεσμού της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα είναι
περιφερειακό διαμέρισμα της Περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα
τη Λαμία.

ΤΑ  ΝΕΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ
ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ

Για την αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου που εμφανίσθηκε

τη χειμερινή περίοδο σε περιοχή του Τ.Δ. Κρικέλλου κλήθηκε με δαπάνη

του δήμου έμπειρος γεωλόγος για αυτοψία και οδηγίες για την αντιμε-

τώπισή του. Σύμφωνα με έκθεση που παραδόθηκε στο δήμο μας και η

οποία διαβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για χρηματοδότηση

των επόμενων ενεργειών, δόθηκαν οδηγίες για πρώτες επεμβάσεις. Για

την οριστική όμως επίλυση του φαινομένου απαιτείται η εκπόνηση

ειδικής γεωφυσικής μελέτης.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Κλιμάκιο του ΕΣΠΕΛ (εξειδικευμένου συμβούλου ποιοτικού ελέγχου)

πραγματοποίησε στις 6-5-2010 ελέγχους ποιότητας για δύο έργα «Ανά-

πλαση ιστορικού κέντρου Κρικέλλου με παράλληλη χρήση καινοτόμων

πληροφοριών - κέντρων πληροφόρησης» και την «Ανάδειξη παραδοσιακού

πυρήνα Δ.Δ. Δομνίστας με παράλληλη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

- κέντρων πληροφόρησης».

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Στις 31/5/10 στο γραφείο του Νομάρχη Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε

συνάντηση των μελών του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργάνου για

τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, αντιμετώπισης

των δασικών πυρκαγιών του έτους 2010.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Σύμφωνα με έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται

η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων χωρίς σχετική άδεια. Για τις

υπάρχουσες γίνεται καταγραφή από όργανα που έχουν ορισθεί από την

Περιφέρεια και θα επιβληθούν πρόστιμα και η αφαίρεση αυτών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Ο δήμος μας εδώ και καιρό πραγματοποιεί εργασίες καθαρισμού και

συντήρησης των δασικών, αγροτικών και δημοτικών δρόμων με τα

δημοτικά μηχανήματα καθώς και με ιδιωτικά που έχουν μισθωθεί.

Επειδή η χειμερινή περίοδος είχε πολλές βροχοπτώσεις οι οποίες

συνεχίζονται ακόμη, οι προσπάθειες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν

αποτέλεσμα μόνο για λίγες μέρες. Επίσης γίνονται καθαρισμοί των

υδρομαστεύσεων και των δεξαμενών καθώς και συντήρηση και αντικα-

τάσταση των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης. Τέλος, γίνεται κοπή χόρτων

στα νεκροταφεία και τους κοινόχρηστους χώρους.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δομνίστας ενέκρινε τον απολογισμό οικονο-

μικού έτους 2009, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως εξής:

Α/Α Α. ΕΣΟΔΑ (Εισπραχθέντα) €

1 Τακτικά 835.837,28

2 Έκτακτα Ειδικευμένα 1.398.675,66 1.491.727,23

Ανειδίκευτα 93.051,57

3 Χρηματικό Τακτικά 31.217,80

Υπόλοιπο Έκτακτα Ανειδίκευτα 2.772,31 107.754,58

προηγούμενης Έκτακτα Ειδικευμένα 73.764,47

χρήσης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.435.319,09

Α/Α Β. ΕΞΟΔΑ (Δαπάνες) €

1 Πληρωθέντα Γενικά 2.188,686,66

2 Χρηματικό Τακτικά 101.389,25

Υπόλοιπο Έκτακτα Ανειδίκευτα 2.964,63 246.632,43

στη νέα Έκτακτα Ειδικευμένα142.278,55

χρήση

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.435.319,09

2. Υπόλογοι κατά τη χρήση του οικονομικού έτους 2009 είναι:

α) Του Δήμου Δομνίστας: ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Σταμάτης.

β) Της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Δομνίστας: η Ειδική Δημοτική

Ταμίας κ. Κελέση Κωνσταντία.

Ο απολογισμός μαζί με όλα τα παραστατικά του στοιχεία, μερίμνη

του Δημάρχου, να διαβιβαστεί στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγ-

κτικού Συνεδρίου Ν. Ευρυτανίας.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

Στην έκδοση τουριστικού οδηγού προέβη ο δήμος μας. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να τον προμηθευτούν από το Δημαρχείο.
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