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Χριστούγεννα  2010
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη
εν ανθρώποις ευδοκία»

ο ύμνος των αγγέλων Λουκ. Β’ 14

Πόσο την έχουμε ανάγκη σήμερα
αυτή την ΕΙΡΗΝΗ, Κύριε:

― στην καρδιά μας
― στην οικογένειά μας

― στο έθνος μας
― στο όλο πρόσωπο της γης!

― ΟΧΙ «την ειρήνη» που μας επιβάλλουν
με τα όπλα οι... δυνατοί της γης

και φέρνουν τον όλεθρο!
Φέρε μας τη δική σου ΕΙΡΗΝΗ, Κύριε,
στον ταραγμένο τούτο κόσμο που ζούμε.
Την ΕΙΡΗΝΗ που είναι «η ΕΙΡΗΝΗ του Θεού,
η υπερέχουσα πάντα νουν, για να φρουρήσει
τις καρδιές μας και τα δικά μας νοήματα».

Φιλιπ. Δ’ 7

Βράχος

Απολογισμός  του  απερχόμενου  Δημάρχου  μας

κ.  Γιάννη  Σταμάτη

Ω
ς “μικρό δημόσιο γραπτό απολογισμό, τι-
μώντας αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν
για 4 τετραετίες’’ (1 ως Προέδρου της

Κοινότητας Δομνίστας και 3 ως Δημάρχου του
Καποδιστριακού Δήμου Δομνίστας) χαρακτηρίζει
το τελευταίο Δελτίο Τύπου του Δήμου μας ο
πρώτος και τελευταίος Δήμαρχός του κ. Γιάννης
Σταμάτης.

Πιστεύουμε πως πράγματι είναι πολύ μικρός
ο γραπτός αυτός απολογισμός του Δημάρχου
μας, μπροστά στο τεράστιο έργο που «άφησε
πίσω του». Το έργο αυτό είναι καταγεγραμμένο,
φυσικά, στις συνειδήσεις του συνόλου, σχεδόν
των συνδημοτών μας, αλλά προτείνουμε πως
αυτό πρέπει να καταγραφεί και σε ειδικό τόμο με
λεπτομέρειες. Εμείς, πάντως, είμαστε πρόθυμοι
να βοηθήσουμε σε μια τέτοια προσπάθεια.

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κλείνοντας 16 συνεχή αυτοδιοικητικά χρόνια

που υπηρέτησα ως Πρόεδρος της Κοινότητας
Δομνίστας την πρώτη τετραετία και ως Δήμαρχος
του Καποδιστριακού Δήμου Δομνίστας για τις
υπόλοιπες τρείς τετραετίες έχω την ηθική υπο-
χρέωση να κάνω έναν μικρό δημόσιο γραπτό
απολογισμό, τιμώντας αυτούς που με εμπιστεύ-
τηκαν όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο.

Σήμερα παραδίδουμε με τους άξιους συνερ-
γάτες μου έναν άρτιο οργανωμένο και στελεχω-
μένο μικρό δήμο. Αυτός ο δήμος αποτελεί από
αύριο 1-1-2011 Δημοτική Ενότητα του νέου Δήμου
Καρπενησίου την διαχείριση του οποίου αναλαμ-
βάνει ο Δήμαρχος κ. Κ. Μπακογιάννης και οι συ-
νεργάτες του.

Εκτός των υπηρεσιών του δήμου, του μηχα-
νολογικού μας εξοπλισμού που με αγώνες απο-
κτήσαμε, των έργων που εκτελέσαμε, παραδίδουμε
και την παρακάτω κατάσταση:

1) Ταμείο Δήμου (στις 31-12-2010)
α) Χρήματα στον Λογαριασμό 
του Δήμου Αγροτικής Τράπεζας ....92.336€
β) Υπόλοιπο ποσό από 
“Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι’’ 
θα αποδοθεί από την Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας το 1ο 15θήμερο 
Ιανουαρίου 2011 ..............................6.500€
γ) Εισπραχθέντα τέλη φωτισμού 
τελευταίο δίμηνο 2010 καθαρό. 
Απόδοση από ΔΕΗ 
1ο 15θήμερο Ιανουαρίου 2011 ......20.000€
δ) Υπολειπόμενες δύο δόσεις 

αναλογούσας ΣΑΤΑ στο δήμο μας 
από ΥΠΕΣΔΑ, χωρίς δεσμεύσεις 150.000€
ε) Ανείσπρακτα διάφορα 
(Δημοτικά Τέλη)..............................50.000€
Συνολικό Ταμείο ..........................318.836€

2) Συμβατοποιημένα έργα για εκτέλεση 2011
α) «Επισκευή δημοτικών ξενώνων» ποσό σύμ-

βασης 156.998,98€. Κάλυψη δαπάνης από συνα-
φθέν δάνειο ΤΠΔ.

β) «Διάνοιξη δρόμου από Τ/Δ Ψιανών προς
οικισμό Καστανούλας» ποσό σύμβασης
144.217,60€. Κάλυψη δαπάνης από συναφθέν
δάνειο ΤΠΔ.

γ) «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας οικισμών
δήμου» ποσό σύμβασης 229.320,00€. Κάλυψη
δαπάνης από συναφθέν δάνειο ΤΠΔ.

δ) «Εσωτερική οδοποιΐα και ανάπλαση οικισμού
Σκοπιάς» ποσό σύμβασης 419.520,00€. Κάλυψη
δαπάνης από Δημόσιες επενδύσεις.

Εκτός αυτών συμβασιοποιήθηκε και το έργο
«Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Δομνίστα
προς Ροσκά» της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ευρυτα-
νίας το οποίο χρηματοδοτείται από το ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, με
προϋπολογισμό 9.000.000,00€.

3) ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
2007-2013 για δημοπράτηση
― Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ Δήμου Δομνίστας

προϋπολογισμού 263.904,10€.
― “Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και

δημιουργία Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενη-
μέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ. Δομνίστας’’,
προϋπολογισμού 381.555€.

4) ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 
2007-2013 με υπάρχουσες μελέτες:
α) Ύδρευση προϋπολογισμού 500.000,00€
Λείπει και αναμένεται για έκδοση η άδεια

χρήσης νερού.
β) Αποχέτευση προϋπολογισμού 504.500,00€
Υπό έγκριση η περιβαλλοντική μελέτη.

5) Έχει συνταχθεί εδώ και χρόνια η μελέτη
για την κήρυξη ως «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ» της
περιοχής Φαραγγιού Πανταβρέχει και δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την υπογραφή
του Π.Δ. και την δημιουργία του φορέα διαχείρι-
σης.

6) ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
α) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Δο-

μνίστα - Μεσοκώμη.

Συνέχεια στη 3η σελ.

Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας προσκαλεί

όλους τους Δομνιστιάνους και τους φίλους

της Δομνίστας στην καθιερωμένη χοροεσπε-

ρίδα μας που θα πραγματοποιηθεί στο κοσμικό

κέντρο “NEW YORK’’ του συγχωριανού μας

Γεωργίου Νικ. Γρίβα, το Σάββατο 5 Φεβρουα-
ρίου 2011.
Δηλώσεις συμμετοχής:

Γιάννης Παπαδόπουλος τηλ. 22370-92210

Θανάσης Νταλιάνης τηλ. 26410-26992

Ο Δημήτρης Αθαν. Σταμάτης, ταμίας του
Συλλόγου μας, είναι ένας από τους πέντε (5)
Αντιδημάρχους του νέου διευρυμένου “Καλλι-
κρατικού’’ Δήμου Καρπενησίου, που ορίστηκαν
με απόφαση του Δημάρχου κ. Κώστα Μπακο-
γιάννη.

Ο Δημήτρης αναλαμβάνει ως Αντιδήμαρχος
επί των Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Διαφάνειας και ταυτόχρονα θα είναι και ο
υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενό-
τητα (πρώην Δήμο) Δομνίστας.

Αντιδήμαρχος
ο  Δημήτρης  Σταμάτης
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• Παράταση χρόνου μίσθωσης δη-
μοτικού καταστήματος Στάβλων μέχρι
31-3-2018.

• Μείωση μισθώματος δημοτικού
ξενώνα Δομνίστας μέχρι 31-12-2013.

• Μείωση εγγυήσεων έργου “Εσω-
τερική Οδοποιΐα Κρικέλλου’’ χρήση
2010 αναδόχου Ν. Μήτσιου, προϋπο-
λογισμού 12.000,00€.

• Μείωση εγγυήσεων έργου “Βελ-
τίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Δομνί-
στας’’ χρήση 2008 αναδόχου Ελισάβετ
Καρφή προϋπολογισμού 782.456,00€.

• Διαγραφή από βεβαιωτικούς κα-
ταλόγους εσφαλμένων εγγραφών.

• Περί επέκτασης δικτύου δημο-
τικού φωτισμού στον οικισμό Βύθισμα
του Τ.Δ. Ψιανών.

• Ανάθεση καθηκόντων επίβλεψης
έργου “Διάνοιξη δρόμου από Τ.Δ.
Ψιανών προς οικισμό Καστανούλα’’
σε δασολόγο.

• Αναμόρφωση προϋπολογισμού
δήμου έτους 2010.

• Αποδοχή χρηματοδότησης
608.000,00€ για το έργο “Εσωτερική
Οδοποιΐα και Ανάπλαση οικισμού Σκο-
πιάς’’ από πρόγραμμα Δημ. Επενδύ-
σεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4 Με απόφαση της Γενικής Γραμ-

ματείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλά-
δας εντάχθηκε στις 27/10/10 στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα “Θεσσαλίας
- Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-
2013’’ το έργο “Αποκατάσταση Πα-
ραδοσιακού Κτιρίου και δημιουργία
Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενη-
μέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) Δ.Δ.
Δομνίστας’’.

Προϋπολογισμού 381.555,00€.
Διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες

και λήξη αποπληρωμής 31-12-2015.
Το έργο αφορά την στερέωση,

επισκευή και διαρρύθμιση καθώς και
του εξοπλισμού υπάρχοντος πέτρινου
διώροφου κτιρίου σε λαογραφικό μου-
σείο. Το κτίριο με το περιβάλλον οι-
κόπεδο είναι δωρεά προς τον Δήμο
μας της Σωτηρίας Σκουφή-Σώκου.

4 Θυμίζουμε ότι με προηγούμενη
απόφαση της Γ.Γ. στις 23/9/10 είχε
ενταχθεί και το έργο σύνταξης με-
λέτης ΣΧΟΑΠ του Δήμου μας με προ-
ϋπολογισμό 263.904,10€.

Θα εκπονηθεί Σχέδιο Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πό-
λεων στα διοικητικά όρια του Δήμου
Δομνίστας. Ταυτόχρονα θα εκπονηθεί
Γεωλογική μελέτη καταλληλότητας
και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων.

4 Ακόμη έχει υποβληθεί για έν-
ταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 το έργο
“Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης Μεσοκώμης - Καστανούλας
και Ροσκάς’’ προϋπολογισμού
510.000,00€.

4 ΕΡΓΟ: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ»
Προϋπολογισμού 234.000,00€
Χρηματοδότηση: ΔΑΝΕΙΟ από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Έχει δημοπρατηθεί, αναδείχθηκε

ο εργολάβος, δεν έχουν ξεκινήσει οι
εργασίες.

Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης
μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και αφορά
επεμβάσεις για την βελτίωση της
οδοποιΐας εντός του Τ.Δ. Κρικέλλου,
Στάβλων, Δομνίστας και οικισμού Σκο-
πιάς, Άμπλιανης, Ροσκάς και οικισμού
Δολιανών, Ψιανών, Μεσοκώμης και
οικισμού Ρυακίου, όπως περιγράφον-
ται στην Τεχνική Έκθεση. Ανάδοχος
του έργου είναι ο ΕΔΕ Ιωάννης Αθα-
νασόπουλος.

4 ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ»
Προϋπολογισμού 200.000,00€
Χρηματοδότηση: ΔΑΝΕΙΟ από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Έχει δημοπρατηθεί, αναδείχθηκε

ο εργολάβος, δεν έχουν ξεκινήσει οι
εργασίες.

Με το έργο θα γίνουν κυρίως
επεμβάσεις αντικατάστασης της στέ-
γης του Ξενώνα Δομνίστας, κατα-
σκευής προστεγάσματος έμπροσθεν
αυτού και πλήρη διαμόρφωση και λει-
τουργικότητα του Α’ ορόφου του Ξε-
νώνα της Άμπλιανης.

4 ΕΡΓΟ: 
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ Τ.Δ. ΨΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ»
Προϋπολογισμού 225.340,00€
Χρηματοδότηση: ΔΑΝΕΙΟ από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
• Έχει δημοπρατηθεί, δεν έχει

αναδειχθεί ο εργολάβος.
Θα γίνει αρχική διάνοιξη δρόμου

μήκους 3.210 μέτρων που θα συνδέει
τον οικισμό Καστανούλας με τα Ψια-
νά, τρείς σωληνωτοί οχετοί και δύο
κιβωτοειδείς για την απορροή των
ομβρίων υδάτων. 

Ο δρόμος θα διέλθει την κοίτη
του Κρικελλοποτάμου από υφιστά-
μενη τσιμεντογέφυρα που κατασκευά-
στηκε τη δεκαετία 1930-1940.

4 ΕΡΓΟ: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»
Προϋπολογισμού 608.000,00€
Χρηματοδότηση: από Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 066
• Έχει όλες τις εγκρίσεις, υπάρχει

η έγκριση διάθεσης πίστωσης, θα δη-
μοπρατηθεί 21 Δεκεμβρίου 2010.

Το έργο αφορά την διαμόρφωση
με πεζοδρόμια, τον ηλεκτροφωτισμό
και την τσιμεντόστρωση του κεντρικού
δρόμου που διέρχεται τον οικισμό
για μήκος 800 μ. περίπου. Επίσης
την διαμόρφωση του χώρου της παι-
δικής χαράς και την κατασκευή γη-
πέδου 5x5.

4 ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Ε.Ε.Λ. (επεξεργασίας λυμάτων)
ΣΤΑ Τ/Δ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ-ΣΤΑΒΛΩΝ-
ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑΣ»
Προϋπολογισμού 
11.900,00 X 4 = 47.600,00
Χρηματοδότηση από Δάνειο Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έχει παραληφθεί η μελέτη. Θα υπο-
βληθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Δεν
έχει πληρωθεί.

4 ΜΕΛΕΤΕΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ»
α) Δρόμων από διασταύρωση Σκο-

πιάς προς Τ/Δ Μεσοκώμης
β) Δρόμου από Μεσοκώμη - Άνινο

(όρια Νομού)
γ) Δρόμου από Κρίκελλο προς

Ψιανά
Προϋπολογισμού 100.000,00€
Χρηματοδότηση: ΔΑΝΕΙΟ από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έχουν ανατεθεί στην Αιτωλική Ανα-
πτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ και δεν έχουν
ακόμα παραληφθεί και πληρωθεί οι
μελέτες. Τα έργα αφορούν τοπογρα-
φικές αποτυπώσεις, οριστικές μελέτες
οδοποιΐας, αναγνωριστικές γεωλο-
γικές μελέτες καθώς και περιβαλ-
λοντικές μελέτες.

4 ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΚΟΠΡΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΡΥΑΚΙΟ ΤΟΥ Τ.Δ. ΜΕΣΟΚΩΜΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»
Προϋπολογισμού 250.571,08€.
Χρηματοδότηση: Μελέτες από ίδι-

ους πόρους του Δήμου.
• Υπάρχει η μελέτη.

4 ΜΕΛΕΤΗ: 
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ»
Προϋπολογισμού: 175.000,00€.
Χρηματοδότηση: Μελέτες από ίδι-

ους πόρους του Δήμου.
• Υπάρχει η μελέτη.

4 ΜΕΛΕΤΗ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ 
ΡΟΣΚΑΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 
ΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΝΤΙΒΑ»
Προϋπολογισμού 1.464.000,00€.
Χρηματοδότηση: Μελέτες από ίδι-

ους πόρους του Δήμου.
• Υπάρχει η μελέτη.

4 Από την περιοχή του δήμου
μας υποβλήθηκαν για ένταξη στο
πρόγραμμα εφαρμογή προσέγγισης
LEADER που υλοποιεί η Αιτωλική
Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ δύο επενδυτικά
σχέδια και αναμένεται η αξιολόγησή
τους. Το ένα αφορά το Τ.Δ. Κρικέλλου
και το άλλο το Τ.Δ. Δομνίστας.

4 Η Ν.Α. Ευρυτανίας υλοποίησε
ήδη στην περιοχή του δήμου μας
τρία έργα. Το ένα αφορά την τσιμεν-
τόστρωση τμήματος του δρόμου στην
είσοδο του Τ.Δ. Μεσοκώμης.

Το δεύτερο την κατασκευή γέφυ-
ρας σε ρέμα στο δρόμο Ανιάδα - Βύ-
θισμα, την διαπλάτυνση του δρόμου
κάτωθεν Αγίας Κυριακής στο δρόμο
Κρίκελλο - Δομνίστα και την επέκταση
δύο σωληνωτών οχετών για την βελ-
τίωση αυτού.

Το τρίτο αφορά την βελτίωση με
τμηματικές ασφαλτοστρώσεις του
δρόμου από Αγίους Θεοδώρους προς
Ψηλό Σταυρό και από διασταύρωση
προς Στάβλους και Άμπλιανη.

4 Εντός των ημερών υπογράφεται
το συμφωνητικό με τον ανάδοχο του
έργου “Ασφαλτόστρωση του δρόμου
από Δομνίστα προς Σκοπιά - Άγιο
Χαράλαμπο - Καστανούλα’’. Ο προ-
ϋπολογισμός του έργου είναι
9.000.000,00€.

Οι εργασίες στο έργο αναμένεται
να αρχίσουν σύντομα.
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Ο  ΕΥΡΥΤΟΣ
Ενημερωτικό Δελτίο

Όργανο του Φιλοπρόοδου Συλλόγου

Δομνίστας Ευρυτανίας

Ιδιοκτήτης:

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υπεύθυνος κατά το νόμο: Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ιωάννης Παπαδόπουλος

Δομνίστα Ευρυτανίας
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

Δελτίο  Τύπου  του  Δήμου  Δομνίστας

Θεατρική  παράσταση 
για  τους  μικρούς  μαθητές

Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε σε δύο (2) συνεχό-
μενες παραστάσεις στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου το
θεατρικό έργο «Περσέας και Ανδρομέδα» της Κάρμεν Ρουγ-
γέρη από την Παιδική Σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού
θεάτρου Ρούμελης στις 21 Δεκεμβρίου 2010. Το έργο αυτό,
βασισμένο στην ελληνική μυθολογία και καθαρά εκπαιδευτικό,
το παρακολούθησαν 980 ευρυτανόπουλα και 128 εκπαιδευτικοί,
πολλοί από τους οποίους και ανέλαβαν τη μεταφορά μαθητών
από τα απομακρυσμένα σχολεία του νομού μας. 

Η είσοδος ήταν ελεύθερη, αφού τα έξοδα της παράστασης
κάλυψε η ΚΕΠΑΔΗΚ, στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων του Δήμου, στη διοργάνωση δε των παραστά-
σεων συμμετείχε και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας.

Εκδηλώσεις  της  Σχολής 
Βυζαντινής  Μουσικής

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς
Μητρόπολης Καρπενησίου πραγματοποίησε
με μεγάλη επιτυχία χριστουγεννιάτικη εκδή-
λωση, η οποία περιλάμβανε θεατρική παρά-
σταση με ύμνους και κάλαντα του Δωδεκαη-
μέρου, κεντρική ομιλία του π. Δοσιθέου, ηγου-
μένου της Ι. Μονής Παναγίας Τατάρνας, απο-
νομή βραβείων, καθώς και των πρώτων τίτλων
αποφοίτησης της Σχολής. Στις εκδηλώσεις
συμμετείχαν η Χορευτική Ομάδα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Καρπενησίου και η Ομάδα
θεατρικού Παιχνιδιού του 4ου Δημοτικού Σχο-
λείου Καρπενησίου, ενώ παράλληλα λειτούρ-
γησε και Έκθεση Παιδικού Βιβλίου.
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Συνδρομές  που  λάβαμε

(Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο)
Σκιντζής Παναγιώτης ..............................................25,00€
Καρέτσου Αθηνά ....................................................25,00€
Κρητικού Αγγελική ..................................................20,00€
Μωρίκης Κων/νος (Περιστέρι) ................................10,00€
Καγιάντζας Επαμεινώνδας ....................................20,00€
Σταμάτης Δημ. Αθ. (Αγρίνιο) ..................................20,00€
Αγγελής Αντώνιος ..................................................20,00€
Νεοφώτιστος Δημήτριος ........................................20,00€
Χατζή-Κόλλια Μαρία ..............................................25,00€
Παπαδοπούλου Παναγιώτα Αθαν. ..........................20,00€
Αδοσίδης Λάζαρος..................................................20,00€
Συροθανάση Γεωργία Αθ.........................................30,00€
Αγγελής Γεώργιος Αντ. ..........................................20,00€
Παναγοδήμος Κων/νος Ι. ........................................20,00€
Καρέτσος Κων/νος Δημ. ........................................20,00€
Μωρίκη Φρειδερίκη ................................................20,00€
Καραδήμας Νικόλαος..............................................30,00€
Καρέτσος Νικόλαος Βασ.........................................20,00€
Καραδήμας Κώστας (Ν. Ηράκλειο) ........................20,00€
Σιακαβέλλας Σπύρος (Αγρίνιο) ..............................20,00€
Καραδήμας Ευθύμιος Γ. ..........................................20,00€
Παπαδόπουλος Σταύρος Αντ. ................................20,00€
Μωρίκης Κων/νος Λ. (Αγρίνιο) ................................20,00€
Καρέτσου Παναγιώτα Δημ. ....................................20,00€

(Συνέχεια στο επόμενο φύλλο)

Η  αλληλογραφία  μας

― π. Ιωάννη Λιάπη, Αρχιερατικό Επίτροπο, Καρπενήσι:
Ευχαριστούμε για την όντως ευλογημένη συνδρομή σας
για το 2011, που κάθε χρόνο είναι και η πρώτη που παίρ-
νουμε και μάλιστα προκαταβολικά.

― κ. Μπέσσα Ανδρέα, Καλλιθέα. Ευχαριστούμε για τις
ευχές σας και για τα καλά σας λόγια. Αντευχόμαστε για
καλή και ευτυχισμένη χρονιά.

― κ. Κων/νο Σιακαβέλλα, Υποστράτηγο ε.α., ενταύθα.
Λάβαμε την επιστολή σας, η οποία θα δημοσιευθεί σε επό-
μενο φύλλο μας. Ευχαριστούμε.

― κ. Νικόλαο Τσούκαλο, Παγκράτι. Ευχαριστούμε για
τις ευχές σας και τη συνδρομή σας. Αντευχόμαστε καλή
και γεμάτη υγεία χρονιά!

― κ. Αχιλλέα Τσούνη, Χίος: Λάβαμε τη συνδρομή σας
και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί πάντα μεταξύ των
πρώτων, θυμάστε τον “ΕΥΡΥΤΟ’’ και το χωριό μας.

― κ. Ευάγγελο και Παναγιώτα Σιακαβέλλα, Νέα
Σμύρνη. Ευχαριστούμε για τις συνδρομές του 2011 που
καταθέσατε. Ευχόμαστε υγεία για το 2011.

― κ. Ντίνο Βαμβάτσικο, Ζωγράφου. Πάντα και ’σείς
είστε ανάμεσα στους πρώτους που προκαταβολικά θυ-
μούνται τον “ΕΥΡΥΤΟ’’ και τη Δομνίστα. Ευχαριστούμε!

Από τις επιστολές που λάβαμε
«Σας εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, ευτυχι-

σμένο το 2011, με υγεία και δύναμη για το αξιοζήλευτο
έργο σας για τον γενέθλιο τόπο σας.

Ο “ΕΥΡΥΤΟΣ’’ να συνεχίσει ν’ αποτελεί το μοχλό ανά-
πτυξης για τη Δομνίστα, το νέο Δήμο και την Ευρυτανία
με το ήθος, την ποιότητα και την ζεστασιά που σας δια-
κρίνει.

Μπέσσας Ανδρέας (Ναυπάκτιος)
Σωκράτους 70, 17672 Καλλιθέα»

Ευχές, ευχές, ευχές...
Τις Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες ευχές

τους μας έστειλαν οι παρακάτω:
― Δήμαρχος Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης
― Δήμαρχος Καρπενησίου και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ

Ευρυτανίας κ. Βασίλης Καραμπάς (νυν Αντιπεριφερειάρ-
χης)

― Δήμαρχος Ποταμιάς κ. Γιάννης Ίβρος
― Νομάρχης Πειραιά κ. Μίχας
― Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιάς
― Δ.Σ. της Πανευρυτανικής Ένωσης
― Σύλλογος Σταβλιωτών “Η Αγία Παρασκευή’’
― Νίκος Τσούκαλος, τ. Πρόεδρος του Συλλόγου Με-

σοκωμιτών
― Ανδρέας Μπέσσας (Ναυπάκτιος)
Ευχαριστούμε και αντευχόμαστε τα δέοντα.

β) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου
Μεσοκώμη - Ρυάκι - όρια Νομού (Άνινο).

γ) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου
Κρίκελλο - Μαρίνο - Ψιανά.

Οι παραπάνω μελέτες ανατέθηκαν και
έχουν συνταχθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρία
«ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» στην οποία είμαστε ως
δήμος μέτοχοι. Η δαπάνη ανέρχεται στις
100.000€ και καλύπτεται από δάνειο που
έχει συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθη-
κών.

7) Η «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» υλοποιεί στην
περιοχή του δήμου μας το Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»
που καλύπτει επενδυτικά σχέδια ιδιωτών σε
πρώτη φάση και σε δεύτερη προκήρυξη θα
υποβληθούν προτάσεις για χρηματοδότηση
προτάσεων φορέων.

8) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

α) Οφείλονται και αναμένονται από το
Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 20.000€
για την εξόφληση του έργου “Ανάπλαση οι-
κισμού Βυθίσματος’’.

β) Οφείλονται και αναμένονται 42.745€
από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εξόφληση
των μελετών “Αντικατάσταση Εσωτερικών
δικτύων ύδρευσης Μεσοκώμης - Ροσκάς -
Καστανούλας’’.

γ) Οφείλεται στο ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας
από το πρόγραμμα “ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ’’ του
ΥΠΕΣΑΗΔ και αναμένεται ποσό 25.665,00€

9) Με τα μέχρι τώρα συναφθέντα δάνεια
με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
από το έτος 2011 ο Δήμος Δομνίστας οφείλει
να καταβάλει ετησίως το ποσό των
138.590,00€.

Με το ποσό των πάνω από 318.836,00€
που αφήνουμε στο ταμείο υπερκαλύπτονται
σχεδόν για τα επόμενα τρία χρόνια οι οφει-
λόμενες και καταβλητέες δόσεις όλων των
δανείων. Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι δεν
υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα εκτός των
όσων έχουν αναφερθεί με προμηθευτή, ερ-
γολάβο, εργαζόμενο ή συνεργάτη.

Η εμπιστοσύνη που υπήρξε στο πρόσωπό
μου πιστεύω ότι με βοήθησε στο μεγάλο
έργο που αφήνουμε στη νέα Δημοτική αρχή
που ευχόμαστε να το συνεχίσει για την πε-
ριοχή μας αλλά και για όλο το δήμο με θετικό
πρόσημα όπως το παραλαμβάνει. Οφείλω να
ευχαριστήσω τους δημοτικούς υπαλλήλους
που με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή
μέχρι και σήμερα καθώς και όλα τα αιρετά
στελέχη. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή
χρονιά.

Κρίκελλο 31 Δεκεμβρίου 2010
Γιάννης Σταμάτης

Απερχόμενος Δήμαρχος Δομνίστας 
και Νυν

Δημοτικός Σύμβουλος Καρπενησίου

Απολογισμός  του  απερχόμενου  Δημάρχου  μας
κ.  Γιάννη  Σταμάτη

Ο Άγιος Αθανάσιος “ανοικτός’’ όλες τις άγιες ημέρες

«Συμπόσιο Ζαχ. Παπαντωνίου» στην Ακαδημία Αθηνών

Όλες τις άγιες ημέρες των Χριστουγέν-
νων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
ο προστάτης Άγιος του χωριού μας ήταν
“ανοιχτός’’. Τελέστηκαν όλες οι Θείες Λει-
τουργίες και οι ακολουθίες των ημερών από
τον π. Ματθαίο, οι οποίες διέθεσε τις ημέρες
της άδειάς του (ως γνωστόν υπηρετεί στη
Γερμανία) και ακούραστος, όπως πάντα, μας
κάλυψε πλήρως όλες τις άγιες αυτές ημέρες.

Οι εγκάρδιες ευχαριστίες μας και οι ολό-
ψυχες προσευχές μας ας τον συνοδεύουν,
όπως και τον Αρχιερατικό Επίτροπο Καρπε-
νησίου κ. Ιωάννη Λιάπη και, φυσικά, τον Μη-
τροπολίτη μας κ.κ. Νικόλαο, που με τη χάρη
του Θεού και την συνέργειά τους είχαμε και
την ευλογία του π. Ματθαίου.

Τους ευχαριστούμε από “βάθους καρ-
δίας’’.

Από  τις  δραστηριότητες  της  Πανευρυτανικής  Ένωσης

Η καρδιά της Ευρυτανίας βρέθηκε να χτυ-
πάει για μια ακόμα φορά στο κέντρο της
Αθήνας και μάλιστα μέσα στο ανώτατο πνευ-
ματικό ίδρυμα της Χώρας μας, στην Ακαδημία
Αθηνών, στις 12 Δεκεμβρίου 2010. Παρά τις
δυσκολίες της ημέρας (απεργία όλων των
μέσων μαζικής μεταφοράς, τσουχτερό κρύο)
εκατοντάδες συμπατριώτες μας ανταποκρί-
θηκαν στη σχετική πρόσκληση της Πανευρυ-
τανικής Ένωσης και του Κέντρου Έρευνας
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας
Αθηνών και προσήλθαν στο κεντρικό κτήριο
της Ακαδημίας Αθηνών για να παρακολου-
θήσουν τις εργασίες του «Συμποσίου Ζαχαρίας
Παπαντωνίου».

Το Συμπόσιο άρχισε με σχετικό χαιρετισμό
του Προέδρου της Πανευρυτανικής Ένωσης
κ. Κώστα Παπαδόπουλου και ακολούθησε
στο βήμα η Δ/ντρια του Κέντρου Έρευνας
της Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών κ.
Αικατερίνη Καμηλάκη και στη συνέχεια οι
εισηγήσεις των κ.κ. Κλεομένη Κουτσούκη
με θέμα: «Ο κοινωνικός στοχασμός του Ζα-
χαρία Παπαντωνίου», Φωτεινής Κεραμάρη
με θέμα: «Οι πολιτικές ιδέες του Ζαχαρία
Παπαντωνίου», Μιχάλη Σταφυλά με θέμα:
«Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και το Συμβούλιο
Καλαισθησίας Αθηνών» και Νίκου Ζωρογιαν-
νίδη με θέμα: «Η σάτιρα στο έργο του Ζαχαρία
Παπαντωνίου». Όλοι τους ενθουσίασαν για
την πληρότητα των εισηγήσεων τους και κα-
ταχειροκροτήθηκαν.

Μετά το αναγκαίο διάλειμμα και την προ-
σφορά καφέ και αναψυκτικών άρχισε η β'
συνεδρίαση, στο προεδρείο της οποίας ήταν
οι κ. κ. Γρηγόρης Γκιζέλης και Κώστας Παπα-
δόπουλος. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ανα-
πτύχθηκαν οι εισηγήσεις των κ.κ.:

Ευάγγελου Καραμανέ με θέμα: «Το φυσικό
τοπίο στο έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου»,
και Μαρίας Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη
με θέμα: «Ξαναδιαβάζοντας τα Ψηλά Βουνά
του Ζαχ. Παπαντωνίου», Χρυσούλας Σπυρέλη
με θέμα: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Πολιτι-
σμικές αναπαραστάσεις μιας παραδοσιακής
κοινωνίας στο ποιητικό της έργο». Όλες οι
εισηγήσεις ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες
και ενθουσίασαν τους ακροατές. Ακολούθησε
εποικοδομητική συζήτηση κατά την οποία ο
κ. Παναγιώτης Βλάχος αναφέρθηκε, με την
ευγλωττία που τον διακρίνει, σε προσωπικό
του βίωμα, σχετικό με την επίσκεψη του Ζα-
χαρία Παπαντωνίου με ομάδα Ακαδημαϊκών
στο Καρπενήσι, μετά την εκλογή του ως μέ-
λους της Ακαδημίας Αθηνών, το 1938. Στη
συνέχεια έγινε απαγγελία ποιημάτων από
τους κ. κ. Γιάννη Μάγκα, Πολιτικό Μηχανικό,
Στέφανο Βασιλόπουλο, Εκδότη και την κ.
Άννα Πολυτίμου - Παπακωνσταντίνου, ηθο-
ποιό, οι οποίοι εντυπωσίασαν και καταχειρο-
κροτήθηκαν.

Τέλος, το Συνέδριο έκλεισε με αποχαιρε-
τιστήρια δεξίωση, πλούσια σε πολλά και ποι-
κίλα εδέσματα, κρασιά, αναψυκτικά κ.ά.

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.
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4 Δεκέμβριος 2010
Ο ΕΥΡΥΤΟΣ

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

ΔΩΡΕΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Οι οικογένειες των Α/φών Σταμάτη,
στη μνήμη της αείμνηστης μητέρας
τους Βασιλικής Δημ. Σταμάτη έκαναν
μεγάλη δωρεά στον Ιερό Ναό του Αγίου
Αθανασίου τα απαραίτητα χαλιά με το
στρώσιμο του δαπέδου του, αφού τα
υπάρχοντα είχαν ήδη καταστραφεί από
την υγρασία και την πολυκαιρία...

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ
“ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ’’
― Η κ. Ελένη Τσερπέλη, το γένος

Κων/νου Νταλιάνη, πρόσφερε για το
“Σπίτι του παπά’’ το ποσό των τριακο-
σίων (300,00€), αντί στεφάνου στη
μνήμη του αείμνηστου συζύγου της
Θεόδωρου Τσερπέλη, που κοιμήθηκε
στις 22-12-2010.

Μειωμένη η τουριστική
κίνηση στο Νομό μας

Μειωμένη, συγκριτικά με τα προ-
ηγούμενα χρόνια, ήταν η τουριστική
κίνηση στο Νομό μας κατά τις εορτές
των Χριστουγέννων και της Πρωτο-
χρονιάς. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία
και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια ήταν
στο 80%, περίπου. Αιτία της μειωμένης
αυτής κίνησης σίγουρα η τρέχουσα οι-
κονομική κρίση...

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Ομαδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα το «Χειμώνα» παρουσιάστηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου στις 23-12-2010 από το
Σύλλογο για την Εικαστική και Καλλιτεχνική Ανάπτυξη στην Ευ-
ρυτανία (Σ.Ε.Κ.Α.Ε.). Στην Έκθεση συμμετείχαν με έργα τους οι:
Γαλανού Βιβή, Δεδούση- Καλάλουε Φωτεινή, Κυλερτζή Σίσυ,
Μήτσα Γλυκερία και Τοσούλη Βάσια. Δασκάλα τους η κ. Δασκαλάκη
Ελένη.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Η Όλγα Νικολάου Παπαδημητρίου

και ο σύζυγός της Σπυρίδων Κουφός
βάπτισαν την κόρη τους στον Ιερό Ναό
Αγίου Γερασίμου Ιλισσίων, στις 26 Δε-
κεμβρίου 2010. Όνομα: Σταυρούλα.

Να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
― Πέθανε στην Αθήνα και αναπαύεται

ήδη στο Κοιμητήριο της Δομνίστας από
τις 30 Δεκεμβρίου 2010 ο Νικόλαος Γε-
ωργαλής.

― Πέθανε στο Αγρίνιο στις 22-12-
2010, ο Θεόδωρος Τσερπέλης, ετών 66,
σύζυγος της Ελένης Κων. Νταλιάνη.
Ετάφη στο Αγρίνιο.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
― Έγινε το 40ήμερο μνημόσυνο της

Βασιλικής Δημ. Σταμάτη στον Ιερό Ναό
Αγίου Αθανασίου Δομνίστας την Κυριακή
5 Δεκεμβρίου 2010.

― Στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
Δομνίστας τελέστηκε στις 5-12-2010,
μνημόσυνο (3 χρόνια) του αείμνηστου
Χαραλάμπους Μιχαήλ Σιακαβέλλα.

― Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης Μοσχάτου τελέστηκε
το ετήσιο μνημόσυνο της Νίκης Δημ.
Πιστιόλη, στις 5 Δεκεμβρίου 2010.

― Στις 6-2-2011 θα τελεστεί μνημό-
συνο (3 χρόνια) της αείμνηστης Κων-
σταντίας Παν. Σιακαβέλλα στον Ι. Ναό
Αγίων Αναργύρων Καλλίπολης Πειραιά.

Ας είναι αιώνια η μνήμη τους!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΟρκωμοσία  των  νέων
αιρετών  αρχόντων  μας

α.- Του Περιφερειάρχη 
και των Περιφερειακών Συμβούλων
Την Πέμπτη 16-12-2010 πραγματοποιήθηκε

στη Λαμία η τελετή της ορκωμοσίας του πρώτου

αιρετού περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέ-

αρχου Περγαντά, των Αντιπεριφερειαρχών και

των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ενώπιον

των Σεβασμιοτάτων Μητροπολιτών Φθιώτιδας κ.κ.

Νικολάου, Καρπενησίου κ.κ. Νικολάου, Φωκίδας

κ.κ. Αθηναγόρα και Θηβών και Λεβαδείας κ.κ. Γε-

ωργίου. Όπως είναι γνωστό Αντιπεριφερειάρχης

Ευρυτανίας είναι ο κ. Βασίλης Καραμπάς και Πε-

ριφερειακοί Σύμβουλοι οι κ.κ. Ταξιάρχης Σκλαπάνης,

Λάμπρος Τσιτσάνης και Κώστας Κοντογεώργος.

β.- Των Δημάρχων - Δημοτικών Συμβούλων
― Η ορκωμοσία του Δημάρχου κ. Δημητρίου

Τάτση και των Δημοτικών Συμβούλων του νέου

«Καλλικρατικού» Δήμου Αγράφων έγινε στο Κε-

ρασοχώρι, έδρα του Δήμου, στις 29-12-2010.

― Ο Δήμαρχος του νέου Δήμου Καρπενησίου

κ. Κώστας Μπακογιάννης και οι νεοεκλεγέντες

Δημοτικοί Σύμβουλοι ορκίστηκαν στο Καρπενήσι

στις 31-12-2010, ενώπιον του Μητροπολίτη Καρ-

πενησίου κ.κ. Νικολάου. Η τελετή έγινε στο Συνε-

δριακό Κέντρο Καρπενησίου.

Τα καθήκοντα τους τα νέα Δημοτικά Συμβούλια

ανέλαβαν τη Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011.

Νέα  Διοικητικά  Συμβούλια
Α. Αμπλιανιτών Μεσολογγίου «Ο Στέγκος»
Ύστερα από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποι-

ήθηκαν στις 12-12-2010 στο Σύλλογο Αμπλιανιτών

Μεσολογγίου «Ο Στέγκος» το νέο Δ.Σ. που προέκυψε

έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κατίνα Τζινιέρη

Αντ/δρος: Νικόλαος Θεοδωράκης

Γραμματέας: Αικατερίνη Πιστικού-Παπασπύρου

Ταμίας: Κων/νος Κοντούλας

Ειδ. Γραμματέας: Μαίρη Σταμπουλοπούλου

Μέλη: Ζωή Γκανιάτσου & Νατάσα Πατούλια

Β. Εξωραϊστικού Συλλόγου Βράχας
«Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Πρόεδρος: Ηλίας Β. Ντζιώρας

Αντ/δρος: Γεώργιος Χαλιάσος

Γραμματέας: Ιωάννης Γαλάνης

Ταμίας: Αγγελική Σκοτίδα

Βοηθός Ταμία: Νικοβιώτη Μαρία

Μέλη: Ηλίας Αναγνώστου, Θαν. Χούπας

Για την Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων ως

τακτική εκλέχθηκε η κ. Αγγελική Σκοτίδα και Αναπλη-

ρωτής της ο κ. Γεώργιος Σακκάς.

Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν στις 8-8-2010 και η

συγκρότηση σε σώμα πραγματοποιήθηκε στις 20-8-

2010.

Ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία!

Ο  κ. Κ.  Κοντογεώργος  έκλεισε  τη  θητεία  του 
με  υπογραφές  μεγάλων  έργων

Ύστερα από μια πετυχημένη

10ετή θητεία, ως Νομάρχης Ευρυ-

τανίας, ο κ. Κώστας Κοντογεώργος

απεχώρησε με υπογραφές τριών

(3) συμβάσεων ισάριθμων οδικών

έργων, τα οποία θεωρούνται από

τα μεγαλύτερα που πραγματοποι-

ήθηκαν στον τόπο μας. Πρόκειται

για τα οδικά έργα: «Βαρβαριάδα -

Άγραφα», προϋπολογισμού δαπά-

νης 12.000.000,00€, «Δομνίστα -

Ροσκά - Πανταβρέχει - Όρια Νομού

Ευρυτανίας», προϋπολογισμού

9.000.000,00€ και το τμήμα «Κα-

στανιά - Πρόδρομος - Ροσκά», προ-

ϋπ/σμού 3.000.000,00€. Η συνολική

δαπάνη και των τριών αυτών με-

γάλων οδικών έργων ανέρχεται

στο ποσό των 24.000.000,00€, όλα

δε χρηματοδοτούνται από το Ειδικό

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς

Ελλάδας.  Οι ανάδοχοι — εργολά-

βοι οφείλουν να αρχίσουν τις ερ-

γασίες τους άμεσα.

Ο κ. Ι. Σταμάτης Δ/ντής 

στο Πολιτικό Γραφείο 

του κ. Ηλ. Καρανίκα

Ο επί τρεις τετραετίες Δήμαρχος
Δομνίστας κ. Γιάννης Σταμάτης, ύστερα
από την μεγάλη του προσφορά στην
περιοχή ανέλαβε νέα καθήκοντα ως Δι-
ευθυντής του πολιτικού γραφείου του
βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ηλία Καρανίκα
στο Καρπενήσι, από 1-1-2011. 

Ο κ. Γιάννης Σταμάτης, ένας από
τους πιο πετυχημένους Δημάρχους του
Νομού μας - κατά κοινή ομολογία -
αφενός, και γνώστης όλων των προ-
βλημάτων των Κοινοτικών Διαμερισμά-
των του νομού μας, αφετέρου, λόγω
της υπηρεσίας του ως υπαλλήλου στις
Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινο-
τήτων του Νομού Ευρυτανίας (μηχανι-
κός), σίγουρα θα προσφέρει τις πολύ-
τιμες υπηρεσίες του και από τη νέα
του αυτή θέση.

Ημερίδα  -  Φροντιστήριο  για
τους  νέους  Δημοτικούς  Συμβούλους
Με θέμα τη «Μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της

Χώρας» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 20-12-2011 σχετική
ημερίδα - φροντιστήριο, στο Καρπενήσι. Συμμετείχαν 40, περίπου,
δημοτικοί σύμβουλοι των δύο (2) νέων «Καλλικρατικών» Δήμων
του Νομού μας, του Καρπενησίου και των Αγράφων. Φορέας υλο-
ποίησης της ημερίδας αυτής ήταν η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Συνεχίζει  και  το  2011
το  πρόγραμμα  «Βοήθεια  στο  Σπίτι»
Θα συνεχίσει κανονικά να εξυπηρετεί τους έχοντες ανάγκη

συμπολίτες μας το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ύστερα από
την εξασφάλιση της σχετικής συγχρηματοδότησης από τη Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη ανανε-
ώθηκαν οι συμβάσεις 4.500 εργαζομένων που απασχολούνται στο
πρόγραμμα αυτό, εκ των οποίων οι 40 εργάζονται στους Δήμους
της Ευρυτανίας και εξυπηρετούν 700 και πλέον ηλικιωμένα άτομα.
Στο Καρπενήσι η ΚΕΠΑΔΗΚ λειτουργεί ήδη δύο (2) δομές και έχει
αναλάβει και το Πρόγραμμα του Δήμου Δομνίστας, έχει δε επιχο-
ρηγηθεί με το ποσό των 116.000,00 ευρώ.

Εκδήλωση  στο  Αγρίνιο

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με
την Πανευρυτανική Ένωση, τον Πα-
νευρυτανικό Σύλλογο Αγρινίου και
άλλους συλλόγους οργανώνει στις
5-2-2011 στο Αγρίνιο (Παπαστράτειο
Μέγαρο) και ώρα 6 μ.μ. εκδήλωση
όπου θα παρουσιασθούν τα πρακτικά
του Συνεδρίου Δήμου Δομνίστας (23-
24-25 Ιουλίου 2010).
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