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  Ο Δημήτριος 
Τσιαντής 
γεννήθηκε στο 
Μορφοβούνι 
Καρδίτσας το 
1964. Είναι 
εκπαιδευτικός, 
σπούδασε στο 
Οικονομικό 
Τμήμα της 
Νομικής  Αθηνών 
και εκπλήρωσε 

τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε ειδική μονάδα στο στρατό ξηράς στη 
Λήμνο.

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:
• Δήμαρχος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. Στις εκλογές Μαΐου 2014 
επανεξελέγη, με ευρεία πλειοψηφία για έκτη, στο σύνολο, συνεχή θητεία 
ως Πρόεδρος και Δήμαρχος στην περιοχή.
• Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Το 2014 
επανεξελέγη στο Δ.Σ  για τέταρτη συνεχή φορά.  (2ος πανελλαδικά το 
2014, 5ος το 2011, 2ος το 2007 και 3ος  το 2003)
• Μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (2η θητεία)
• Μέλος του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας
• Μέλος της ολομέλειας του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας.

Διετέλεσε:
• Πρόεδρος της 
Κοινότητας Μορφοβουνίου 
(1995-1998)
• Αιρετός Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Περιοχής των 
δεκατεσσάρων χωριών της 
λίμνης Πλαστήρα για δύο 
συνεχείς θητείες.
• Δήμαρχος, (τρείς 
θητείες) του Δήμου 
Πλαστήρα εκ της συστάσεώς 
του το 1999 έως και το 
2010.
• Πρόεδρος του Κέντρου 

Ιστορικών Μελετών και Ερευνών «Ν. Πλαστήρας» από το 1995 έως το 
1998
• Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου «Αντώνης Σαμαράκης»
• Μέλος του Δ.Σ. για τρεις θητείες της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων του Ν. Καρδίτσας (1999-2010)
• Πρόεδρος, με ομόφωνη απόφαση, της Επιτροπής Αθλητισμού της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. την κρίσιμη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων (2003-2006).
• Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (2007-2010)
• Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Κ.Ε.Δ.Ε. (2011-2014)
• Mέλος της Εθνικής Επιτροπής Σχολικού Αθλητισμού και Ολυμπιακής 
παιδείας, του Υπουργείου Παιδείας (2005-2008)
• Μέλος του COPPEM (Μόνιμη Επιτροπή Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας 
των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών)
• Αναπληρωματικό μέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ) του Υπουργείου Παιδείας
• Μέλος του Δ.Σ της Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε. (Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής 
Θεσσαλίας)
• Μέλος της επιτροπής του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την 
Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια 
(Κ. Α.Β.) στη χώρα της 
Γεωργίας.
• Μέλος της επιτροπής 
Ολυμπιακής εκεχειρίας και 
αναπληρωματικό μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου 
Θεσσαλίας (2003-2006)

Συμμετείχε σε δεκάδες 
συνέδρια, εκδηλώσεις και 
αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό για θέματα Αυτοδιοίκησης και 
ιδιαίτερα Αθλητισμού, Παιδείας και Οικονομικών της Αυτοδιοίκησης, είτε ως 
εισηγητής είτε ως παρατηρητής. 
Το σύνολο των ανωτέρω θέσεων του Δημάρχου είναι Αιρετές και ουδεμία 
διορισμένη.  
Πίστεψε, πρωτοστάτησε και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του 
ενιαίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
 
Ο Δημήτρης Τσιαντής είναι μόνιμος κάτοικος Μορφοβουνίου Καρδίτσας.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Με τον Οικουµενικό Πατριάρχη 
κ. Βαρθολοµαίο στο Φανάρι

Με τον Γιασέρ Αραφάτ στο αρχηγείο του 
στη Ραµάλα

                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΟΣΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ,ΟΣΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ,

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΟΣΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ,
να επικοινωνούν µε τους υποψηφίους Συµβούλους αλλά και µε τους:

Τσιαντή Ευάγγελο: 6979332165 & Γώγουλο Γεώργιο: 6973404019  

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÉÁÍÔÇÓ Εµπιστοσύνη

Με τον Αντώνη Σαµαράκη στο Μορφοβούνι

Αγαπητοί συνδημότες
Με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης, ενόψει των 

προσεχών δημοτικών εκλογών, απευθύνομαι σε Σας και 
ζητώ την ανανέωση της εμπιστοσύνη σας για το αξίωμα του 
Δημάρχου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ως επικεφαλής του 
Ενωτικού-Υπερκομματικού συνδυασμού:

«Η Λίμνη Πλαστήρα Μπροστά»
Με οδηγό την Αυτοδιοικητική εμπειρία και την 

συνέπεια μου, το ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΟ ΜΟΥ,  την 
υπερκομματική αντίληψη και συμπεριφορά μου, αλλά και 
την ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ  ΣΥΜΒΟΛΗ μου στην δημιουργία του 
Ενιαίου Δήμου μας, που δικαιώνετε μέρα με την μέρα 
περίτρανα, ΕΓΓΥΩΜΑΙ με τους συνεργάτες μου τη σταθερή 
πορεία του τόπου μας προς την Ευημερία και την Πρόοδο. 

Το έργο μας λοιπόν, οι δράσεις μας που ανέδειξαν τον τόπο μας, ο μηδενικός δανεισμός του 
Δήμου μας αλλά και το ήθος, η αποτελεσματικότητα και η υπευθυνότητα αποτελούν επιπλέον 
εγγύηση για την συνέχεια. 

Στάθηκα όλα τα χρόνια μακριά από λαϊκισμούς, δημαγωγία, ''παχιά λόγια'' και διχαστικές 
πρακτικές που τόσο στοιχίζουν στην κοινωνία.

Στάθηκα και στέκομαι με υπευθυνότητα απέναντι στο δημότη και τα προβλήματά του με 
σεβασμό στην έννοια της συλλογικότητας και στις κοινωνικές ανάγκες.

Ποτέ δεν φοβήθηκα τις πολιτικές - αυτοδιοικητικές προκλήσεις και τις συγκρούσεις, ακόμα 
και με προσωπικό κόστος, όταν υπερασπίζομαι τα συμφέροντα του τόπου μου. 

Με την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο ζήλο και πάθος θα συνεχίσω με τους άξιους 
συνεργάτες μου, να οδηγώ τον τόπο μας και το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ισχυρά ακόμα 
πιο μπροστά, με ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις και σοβαρό και υλοποιήσιμο σχέδιο 
δράσης που προήλθε από πραγματική τοπική κοινωνική διαβούλευση.

Αγαπητοί συνδημότες
3 Πείτε ένα ισχυρό ΝΑΙ στο συνδυασμό των Έργων:  "Η Λίμνη Πλαστήρα Μπροστά" τόσο 

σε Δημοτικό όσο και σε επίπεδο κάθε Κοινότητας μας, ως εγγύηση σταθερής πορείας προς την 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ. 

3 Πείτε ένα ισχυρό ΝΑΙ στην ειλικρίνεια και στην υπευθυνότητα.
3 Μνήμη μας είναι η προοπτική μας.
3  Ήμουν και θα είμαι πάντα κοντά σας.

Δημήτριος Τσιαντής
Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα

Μέλος Δ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος - Μέλος Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Ανοιχτή Επιστολή
Προς όλους του Δημότες μας, που όλα αυτά τα χρόνια, 

μετά την Αυτοδιοικητική Ενοποίηση της Λίμνης Πλαστήρα, 
και βλέποντας τώρα τα μεγάλα πλεονεκτήματα αυτής της 
επιλογής, μας πίστεψαν και στήριξαν τις προσπάθειες μας 
ώστε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις των καιρών και να 
καταστήσουμε το Δήμο μας πρότυπο λειτουργίας, 
αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και ευθύνης.

Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 
Γιάννη Στουρνάρα σε εκδήλωση για τραπεζικά ζητήµατα



 Ίδρυση, στέγαση και λειτουργία αυτοδύναμου Αστυνομικού 
Τμήματος  Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι. Ένα χρόνιο 
αίτημα του 
Δημάρχου Δημ. 
Τσιαντή έγινε 
πραγματικότητα με 
την  παραχώρηση  
του κτιρίου στο 
οποίο στεγάζεται 
δείχνοντας 
εμπράκτως  την 
επιθυμία της 
Δημοτικής αρχής  στη διαμόρφωση των συνθηκών 
εμπέδωσης του  του επιπέδου ασφαλείας των κατοίκων και 
των επισκεπτών του τόπου μας. Στο Αστυνομικό τμήμα 
υπηρετούν 22 αστυνομικοί. 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Πραγματοποιήθηκαν
Ενοποίηση και  μηχανοργάνωση των 

υπηρεσιών του Δήμου.
Σύσταση Οικονομικής  - Ταμειακής Υπηρεσίας.
Σύσταση Τεχνικής υπηρεσίας.
Ένταξη του δήμου στο Εθνικό δημοτολόγιο.
Σύνταξη και διανομή Οδηγού του Δημότη.
Ψηφιακή Σύγκληση.
Πιστοποίηση τελικού δικαιούχου για έργα 

Ε Σ Π Α  ( Ε λά χ ι σ το ι  μ ι κρ ο ί  Δ ή μο ι  έ χο υ ν  
πιστοποίηση.

      Διοικητική και στελεχιακή αναβάθμιση του 
Δήμου. Ισχυρές και επίμονες προσπάθειες 
ενίσχυσης του Δήμου με εξειδικευμένο 
προσωπικό για τη στελέχωση της οικονομικής και 
διοικητικής υπηρεσίας, αλλά και τη σύσταση 
γραφείου Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης 
(λόγω μνημονίων έχουν συνταξιοδοτηθεί 9 από 
τους 12 υπαλλήλους).

 Ελεύθερο internet. Υποβλήθηκε αίτημα 
ένταξης στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Συνδέοντας την 
Ευρώπη», στο  μέτρο «Προώθηση της 
συνδεσιμότητας στο διαδύκτιο στις Τοπικές 
Κοινωνίες wifi4eu» για τις κοινότητες που 
απαιτείται.

 Aναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
Μείωση της γραφειοκρατίας και αναβάθμιση των 
ηλεκτρονικών προσφερόμενων υπηρεσιών με 
την ένταξη του Δήμου στις διαδικτυακές 
υπηρεσίες του κόμβου της ΚΕΔΕ (govHUB).  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ

Στο Δηµαρχείο µε τον Υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης 
κ. Ν. Παππά.

«Πρόσβαση των μόνιμων 

κατοίκων των περιοχών εκτός 

τηλεοπτικής κάλυψης στους 

ελληνικούς τηλεοπτικούς 

σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» για τους 

οικισμούς του Δήμου οι οποίοι δε διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν 

μη ικανοποιητική πρόσβαση στο σήμα της επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. 

Τηλεοπτική κάλυψη 

των Τοπικών Κοινοτήτων 

χωρίς ψηφιακό σήμα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ



ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»
Δημιουργήσαμε και στελεχώσαμε την υπηρεσία «Κέντρο Κοινότητας» (2 υπάλληλοι) με 
στόχο  την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους κατοίκους, όπως, υποδοχή - ενημέρωση - 
υποστήριξη, συνεργασία με υπηρεσίες και δομές, παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
μέριμνας και φροντίδας. Στο Κέντρο Κοινότητας είναι εγγεγραμμένοι 140 περίπου 

ωφελούμενοι, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, οι οποίοι εξυπηρετούνται  κάθε μήνα.

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÉÁÍÔÇÓ Εµπιστοσύνη

 MONIMA ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ.
 Έγινε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου εκ μέρους της Διοίκησης της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας για μόνιμα εγκατεστημένο Πυροσβεστικό όχημα για ζητήματα πυρόσβεσης  της 
περιοχής, στα Καλύβια Πεζούλας
 Ενισχύσαμε τις υποδομές των Αγροτικών ιατρείων (Η/Υ.internet, εκτυπωτές)
 Ενισχύουμε τις ευαίσθητες ομάδες και τους άπορους δημότες 
(διανομή τροφίμων κλπ) στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής (ΤΕΒΑ). Από το Πρόγραμμα εξυπηρετούνται περίπου 140 
δικαιούχοι, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα. 
 Ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Οριοθέτησης περιοχών 
και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 31ης Αυγούστου 2018». 

Παρά τη µείωση των 
πόρων του κεντρικού 

κράτους προς την 
αυτοδιοίκηση είµαστε σε 
θέση να αντιµετωπίζουµε 
όλα τα προβλήµατα της 
καθηµερινότητας αλλά 
και τα ζητήµατα που 

αφορούν  τον πολιτισµό 
και την κοινωνική 

µέριµνα.

 
 Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» 
με μονιμοποίηση των εργαζομένων.
 Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής 
απασχόλησης  και καταπολέμησης της ανεργίας  
(Διευκόλυνση πρόσβασης στην απασχόληση). 
Ωφελούμενοι έως τώρα πάνω από 280 άτομα με 5μηνη 
ή 8μηνη απασχόληση.
 Υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής 
(δωρεάν έως σήμερα για πάνω από 150 άτομα) με  
σειρά εξετάσεων για  άτομα «υψηλού κινδύνου» αλλά 
και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να ελέγξουν την 
κατάσταση της υγείας τους.

 Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Φροντίδας 
ανακουφίζοντας τους αναξιοπαθούντες δημότες μας 
από τις επιπτώσεις της κρίσης εκμεταλλευόμενοι τόσο 
τις ευκαιρίες των υπαρχόντων προσκλήσεων ,αλλά και 
τις αναμενόμενες ανακοινώσεις των νέων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (ΕΣΠΑ)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΙΣΜΟΥ 2011. 
Οργανώσαµε µε υπερπροσπάθεια, υπερπαραταξιακή συναίνεση 
και άψογη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων, την απογραφή 

του πληθυσµού του δήµου µε αποτέλεσµα 28% αύξηση πόρων στο δήµο. 
Περίπου 250.000,00 € ετησίως.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ



 Δυναμική υποστήριξη του Δήμου μας  σε ενέργειες και 
δράσεις που αφορούν τη στήριξη του Αμπελοοινικού 
τομέα και της Αμπελουργικής ζώνης Μεσενικόλα – 

Μοσχάτου – Μορφοβουνίου 
κ α ι  ι δ ι α ί τ ε ρ α  τ ο υ  
Συνεταιρισμού αμπελουργών.
   Κ α τ α σ κ ε υ ή  Ο ί κ ο υ  
Αμπέλου και Κρασιού στο 
Μεσενικόλα με σκοπό την 
ε ν ί σ χ υ σ η  τ η ς  
ε π ι σ κ ε ψ ι μ ό τ η τ α ς  κ α ι  
α ν ά δ ε ι ξ η  τ η ς  ο ι ν ι κ ή ς  
κουλτούρας και του τοπικού 
π ρ ο ϊ ό ν τ ο ς .  ( Ε υ ρ ω π .  
Πρόγραμμα 450 χιλ. €)

 Βελτίωση υποδομών πρόσβασης και άρδευσης με 
μεγάλης έκτασης χαλικοστρώσεων, τεχνικών σύνδεσης 
ρεμάτων , συντήρηση και βελτίωση αρδευτικών 
δικτύων.
 Ρίψη γόνου πέστροφας.  Με πρωτοβουλία και 
δαπάνη του Δήμου και με σκοπό την πληθυσμιακή 
ενίσχυση του είδους έγινε ρίψη γόνου πέστροφας στη 
Λίμνη  καθώς και σε ποτάμια της περιοχής πάνω από 
150 χιλιάδες μικρές ιριδίζουσες πέστροφες.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΜΕΛΕΤΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΕΡΓΟΥ

«Οδοποιία και Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (ΕΣΠΑ) 
(Αμπελουργική Ζώνη Μεσενικόλα) 

18.000,00 € 1.000.000,00 €

«Βελτιώσεις και Επεκτάσεις Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα» (ΕΣΠΑ). Αφορά τις Τοπικές κοινότητες Κρυονερίου, 
Φυλακτής, Κερασιάς, Πεζούλας, Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα. 

18.000,00 € 328.000,00 €

«Αρδευτικό Αγίου Γεωργίου Μορφοβουνίου»(Υπάρχει πίστωση) 10.000,00 € 60.000,00 €

Περιβαλλοντική μελέτη Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα 

10.000,00€

 

«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Φυλακτή» (ΕΣΠΑ -Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΠΑΑ  2014-2020)

  
Οίκοθεν 90.000,00 €

«Αισθητικές παρεμβάσεις-αναπλάσεις οικισμών Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα (Μορφοβούνι-Νεοχώρι)» (ΕΣΠΑ -Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας ΠΑΑ  2014-2020) (Με βάση την ύπαρξη 
στοχευμένων μελετών από τετραετίας .)

 

        Οίκοθεν 200.000,00 €

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος (ποταμός) Πεζούλας για 
αντιπλημμυρική θωράκιση 

12.400,00 € 

Γεωλογική μελέτη δανειοθαλάμων (Αποκομιδή αδρανών υλικών για 
αγροτική οδοποιία) 

11.000,00 € 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΩΣ ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (285 χιλ. €) 

Προμηθευτήκαμε ήδη καινούργιο εκσκαφέα – 
φορτωτή και ένα καινούργιο αγροτικό 4χ4 (150 χιλ. €). 
Διαθέτουμε επίσης ακόμα 135 χιλ. € για προμήυθεια 

και 2ου εκσκαφέα – φορτωτή με προσαρμοζόμενο 
υδραυλικό κλαδοκόπτη (πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»).

ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»



 Μελέτη διαχείρησης και ανάπτυξης 
λιβαδοκτηνοτροφίας με κατεύθυνση στη βιολογική 
κτηνοτροφία και δημιουργία βιολογικού βιότοπου.
 Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για πρόληψη, 
παρακολούθηση και καταστολή πυρκαγιών.
 Ενθάρρυνση και υποστήριξη  Δασικών και Αγροτικών 
Συνεταιρισμών καθώς και οικολογικών ομάδων

ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ Τ. ΔΗΜΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Σε προηγούμενη θητεία του Δημάρχου Δημ. Τσιαντή στο 
Δήμο Πλαστήρα. (Εκ.€)
 Κατασκευάστηκε υπερσύγχρονο Δημαρχείο (1 εκ. €). 
 Επιλύθηκαν οριστικά το σύνολο των προβλημάτων 
ύδρευσης και στα 5 χωριά (1,2 εκ. €).
 Επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα εσωτερικής και 
εξωτερικής οδοποιίας.
      Αναπλάστηκαν και αξιοποιήθηκαν τα ιστορικά 
κέντρα των χωριών και τα κεντρικότερα σημεία του 
Μορφοβουνίου, Μεσενικόλα, Κερασιάς, Λαμπερού και 
Μοσχάτου. 

 Κατασκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν τα 
Πνευματικά κέντρα Μορφοβουνίου, Κερασιάς, 
Λαμπερού και Μεσενικόλα με δαπάνες χιλ. €..
 Δημιουργήθηκαν σε κάθε χωριό σύγχρονοι 
αθλητικοί χώροι.
 Το σύνολο των κεντρικών και όχι μόνο, αγροτικών 
και δασικών δρόμων συντηρήθηκαν.
 Δημιουργήθηκε το Μουσείο Πλαστήρα στο 
Μορφοβούνι και το Μουσείου Αμπέλου και Κρασιού 
στο Μεσενικόλα.
 Αναδείχθηκε η αμπελοκαλιέργεια.
 Αναβαθμίστηκαν συνολικά οι πολιτιστικές και 
αθλητικές δράσεις της περιοχής.

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ  «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ»  
Σκοπός του δικτύου η προστασία της βιοποικιλότητας της διατήρησης 

των οικοσυστημάτων λιμνών, η τουριστική προβολή και η αειφόρος 
ανάπτυξη των περιοχών. 

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  «ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ» 
Το Δίκτυο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά την 

ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης και των γεύσεων, που δημιουργούνται με αναγνωρισμένα, 
πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας. Συμμετέχουν 55 Δήμοι και 21 

Αναπτυξιακές Εταιρείες
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΝΔΟΣ . 

Μια πρωτοβουλία έντεκα (11) Δημάρχων ΟΤΑ της ορεινής ΠΙΝΔΟΥ και τεσσάρων (4)  Στελεχών 
Αναπτυξιακών Εταιρειών (ΑΝΕΤ) με στόχο τη συνεργασία για το σχεδιασμό της ορεινής πολιτικής της 
πατρίδας.

Μηδενική  αύξηση των δηµοτικών τελών για τα 9 χρόνια της οικονοµικής κρίσης.

ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÉÁÍÔÇÓ Εµπιστοσύνη

Το καμάρι 
του Δήμου μας, 
το νέο 
Δημαρχείο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ



ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΕΟΧΕΡΙΟΥ - ΠΕΖΟΥΛΑΣ
ΝΕΡΑΪΔΑΣ  (0,7 εκ. €)

 
«Σάρκα και οστά» πήρε ένα τεράστιο έργο που 
οφείλαμε στους πολίτες και αφορά την 
υδροδότηση των παραλίμνιων οικισμών 
λύνοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που υπήρχε 
στο Νεοχώρι, τη Νεράιδα, τα Καλύβια Πεζούλας 

και την Πεζούλα. Ο Δήμος χρηματοδοτώντας τις  
Μελέτες Περιβ/κων Επιπτώσεων των 
διανοίξεων των δασικών δρόμων  για τη 
διέλευση των αγωγών  μήκους  περίπου 20 χιλ., 
κατασκεύασε  το έργο «Σύνδεση διυλιστηρίου 
Καλυβίων Πεζούλας με τον καταθλιπτικό αγωγό 
μεταφοράς ύδατος» προυπολογισμού 550 χιλ €   
και έτσι ολοκληρώθηκε η σύνδεση με το 
υπόλοιπο δίκτυο . Επιτέλους τα χωριά και 
ιδιαίτερα το Νεοχώρι έχουν επαρκές νερό το 
καλοκαίρι.

 ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ  (298 χιλ. €)
Δημοπρατήθηκε το έργο  «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Μπελοκομίτη» 
προϋπολογισμού 298.840,00 € και αφορά την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού από την 
λίμνη Πλαστήρα μήκους 3.273 μ. ώστε το πόσιμο νερό του διυλιστηρίου Καλυβίων Πεζούλας να 
καταλήγει από ενδιάμεσο σταθμό διακλάδωσης του αγωγού Νεράιδας-Νεοχωρίου, στην 
υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Μπελοκομίτη.

 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΗΣ – ΠΕΖΟΥΛΑΣ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ  (290 χιλ. €)
Δημοπρατήθηκε το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Φυλακτής –Πεζούλας -  Κρυονερίου»  
προϋπολογισμού  290.160,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από τακτικά και έκτακτα έσοδα  του 
Δήμου. 

 ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Στην Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα τα προβλήματα ύδρευσης επιλύθηκαν οριστικά σε προηγούμενες 
θητείες του Δημ. Τσιαντή (1998-2000), με δαπάνες  πάνω από 1 εκ. €. 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΕΣΠΑ  (62 χιλ.€)
Δημιουργία πλατφόρμας διαχείρησης γεωχωρικών δεδομένων και ψηφιακής βάσης δεδομένων 
δικτύων και υποδομών ύδρευσης. ( ΕΣΠΑ -Επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη). Αφορά  την  Προμήθεια Ψηφιακής Πλατφόρμας & Ψηφιακής 
Βάσης Δεδομένων, την Ψηφιακή αποτύπωση σε GIS του συνόλου των Υδρομέτρων και τις Εργασίες 
Χαρτογράφησης. Την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ύδρευσης και της λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων μέσω συστημάτων τηλεμετρίας.

 ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  (930 χιλ.€)
Ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου «ΕΤΠΑ Αειφόρος Ανάπτυξης και 
Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας» Περιβαλλοντικές Αισθητικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων. Στο 
σύνολο των χωριών του Δήμου μας πραγματοποιήθηκαν αισθητικές παρεμβάσεις, πλακόστρωτα, 
θέσεις θέας.

 ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (123 χιλ. €)
Ένταξη του Δήμου σε προγράμματα αντικατάστασης συμβατικών λαμπτήρων ΦΟΠ με λαμπτήρες led 
123.000,00 €. Αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led φωτιστικά, 
ώστε να μειωθεί η ηλεκτρική κατανάλωση του δημοτικού φωτισμού και να αναβαθμιστεί η ποιότητα 
του δημ. φωτισμού.

 Με αγώνα και πίστη πετύχαμε την ένταξη της κατασκευής του  βιολογικού καθαρισμού Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με επαναχρηματοδότηση  από 
το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών της   πρόταση  που αφορά την «ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα». To έργο αφορά το Νεοχώρι, 
την Πεζούλα, το Κρυονέρι, τη Φυλακτή και τον νέο οικισμό Λαμπερού, τον  Άγιο Αθανάσιο.  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 
9.419.130,74€. 
 *Χρηματοδότηση απ το Δήμο  μελέτης εναλλακτικού τρόπου επεξεργασίας λυμάτων εκτός λεκάνης απορροής της λίμνης Πλαστήρα. (85 χιλ. €)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΡΓΑ (Προτάσεις ΕΣΠΑ)

                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  ( 21 εκ. €)



  ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (500 χιλ. €.)
Έκτακτες χρηματοδοτήσεις του Δήμου για αντιμετώπιση ζημιών και 
καταστροφών από θεομηνίες σε 3 πιστώσεις.

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  (400 ΧΙΛ. €) 
(Έκτακτη χρηματοδότηση)
1.  «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου  
- θέση Κέδρος Μπελοκομύτη». Αποκαθίσταται η πρόσβαση μετά τις 
κατολισθήσεις στον οικισμό Ζυγογιανέικα. Το έργο δημοπρατήθηκε και 
υπογράφτηκε συμφωνητικό με τον ανάδοχο. Προϋπολογισμός 200 χιλ. €.  
2.  Αποκατάσταση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα προς 
υλοποίηση. Το έργο δημοπρατήθηκε και υπογράφτηκε συμφωνητικό με 
τον ανάδοχο. (200 χιλ. €)

   ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ – ΕΣΠΑ (650 χιλ. €)
Συντάξαμε μελέτη, πετύχαμε την ένταξη σε Ευρωπ. πρόγραμμα και 
εκτελέσαμε το έργο «Βελτίωση  Εκσυγχρονισμός Επαρχιακών Δημοτικών 
οδών μεταξύ των τοπικών Κοινοτήτων» με δαπάνες της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης, ύψους 650 χιλ. €. Το έργο αφορούσε το σύνολο των κοινοτήτων 
μας. 

  LEADER (ΕΣΠΑ) – 246 χιλ. €
Εντάξαμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LEADER και υλοποιήσαμε τα 
παρακάτω έργα:
- Πολιτιστικό Κέντρο Κερασιάς. (120 χιλ. €)
- Δημιουργία χώρου Έκθεσης Λαογραφικού Υλικού Φυλακτής. (50 χιλ. €)
- Διαμόρφωση θέσεων θέας Δ.Ε. Νεβρόπολης. (53 χιλ. €)
- Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή τουριστικού προϊόντος του Δήμου. 
(23 χιλ. €)

  ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΠΡΑΝΩΝ  Ι.Μ. 
ΠΕΛΕΚΗΤΗΣ (1,3 εκ. €)
Το έργο προώθησε ο Δήμος μέσω ΕΟΤ, και 
υλοποιήθηκε.

  ΟΡΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(ΕΣΠΑ)  (175 χιλ. €)
Βελτίωση, σήμανση ορεινών μονοπατιών του 
Δήμου – αποκατάσταση βατότητας υπαρχόντων 
ορειβατικών μονοπατιών και μεταξύ τους 
σύνδεση. Αιτηθήκαμε την ένταξή τους στο 
Ευρωπαϊκό δίκτυο μονοπατιών.

  ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Έκτακτη χρηματοδότηση)
Οδοποιία Ιερά Μονή Παναγίας Πελεκητής. (200 χιλ. €)(κατασκευάσθηκε)

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Οδοποιία από Ιερά Μονή Πέτρας έως  Αγ. Αθανασίου Λαμπερού. 
(300 χιλ. €) (κατασκευάσθηκε)

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2019
• Τοποθέτηση υπέθριων οργάνων γυμναστικής στους χώρους αναψυχής 
του Δήμου. (25 χιλ. €). (Υπό ανάθεση)
•  Εσωτερική οδοποιία και συντηρήσεις υποδομών Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα. (600 χιλ. €).( Έργα στον προϋπ. 2019 υπό εξέλιξη, διαδικασία 
ανάθεσης σ΄όλες τις κοινότητες).
• Αντιπλυμιρική θωράκιση χώρων Μορφοβουνίου – Κερασιάς – 
Πεζούλας και των δύο πλάζ. (120 χιλ. €). (Έργα στον προϋπ. 2019 υπό 
εξέλιξη, διαδικασία ανάθεσης).
• Αστική ανάπλαση χώρου στα Καλύβια Πεζούλας. (30 χιλ. €). 
 
     ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
     ΑΠΟΡΡΗΜΑΤΩΝ

Σύγχρονος τρόπος αποκομιδής 
απορριμμάτων. Μηχανική 
αποκομιδή – κατάργηση και 
αποκατάσταση ανεξέλεγκτων 
χωματερών – διαλογή στην πηγή  
- ανακύκλωση.

       
 Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από το Υπ. Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Οδικός Άξονας 
Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα –  Α΄ Φάση». Ένα πάγιο αίτημα της Δημοτικής αρχής και των δημοτών μας για την 
τουριστική ανάπτυξη και αύξηση της επισκεψιμότητας της  περιοχής μας πραγματοποιείται. Το έργο θα 
διασυνδέσει τα Μετέωρα και το Περτούλι με τη Λίμνη Πλαστήρα (τις τρείς βασικές τουριστικές περιοχές της 
Δυτικής Θεσσαλίας).

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΛΑΜΠΕΡΟΥ. 

Ζητήθηκε επίσημα η διανομή των 
οικοπέδων από την αρμόδια 

υπηρεσία πρόνοιας του 
Υπουργείου ενώ έγιναν ήδη: Η 

πολεοδόμηση οικισμού, η 
χάραξη οικοδομικών 

τετραγώνων, η ύδρευση, οι 
δεξαμενές  και βρίσκεται σε 

εξέλιξη η κατασκευή των δικτύων 
του  βιολογικού καθαρισμού και 

ο προγραμματισμός των 
εγκαταστάσεων. 
(περ. 3,5 εκ. €).
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 ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  (8 εκ. €)

Μεγάλης έκτασης αισθητικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες. 



                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΡΓΑ 

        ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ

• Πρόταση στο νέο ΕΣΠΑ για «Αντιπλυμμυρική θωράκιση περιοχών της λίμνης Πλαστήρα». 
Συντάξαμε μελέτη 18 χιλ. €. με προϋπολογισμό 460 χιλ. €. 
• Συνέχιση χρηματοδότησης έργων αισθητικών αναπλάσεων και παρεμβάσεων στο σύνολο 
των χωριών του Δήμου μας. «Αισθητικές παρεμβάσεις – αναπλάσεις Οικισμών Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα». Συντάξαμε μελέτη 18 χιλ. €. με προϋπολογισμό  995 χιλ. €.
• «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δήμου». (Συντάξαμε μελέτη 18 χιλ. €).
• Μελέτη διευθέτησης ρέματος «Παπαδέικα» Φυλακτής, υπό ανάθεση. (20 χιλ. €).
• Περιβαλλοντική μελάτη διευθέτησης ρέματος Πεζούλας, υπό ανάθεση. (15 χιλ, €). 
• Συντάξαμε μελέτες για αθλητικές υποδομές (γήπεδα 5Χ5 και 7Χ7 σε Κρυονέρι, Πεζούλα, 
Νεοχώρι) και έχουμε απόλυτη ετοιμότητα για υποβολή πρότασης σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα. Για την Φυλακτή ήδη αιτηθήκαμε ένταξη στο Leader με προϋπ. 100 χιλ. €. Στον 
Τ. Δήμο Πλαστήρα οι αθλητικές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί επί θητείας Δημ. Τσιαντή.
• ZOE – Σημειακές τροποποιήσεις:  Επικαιροποίηση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου και με την 
ενοποίηση μελετών ΣΧΟΑΠ, διόρθωση ορίων οικισμών (Νεοχωρίου, Καλυβίων Πεζούλας, 
Καλυβίων Φυλακτής), και σημειακές παρεμβάσεις.
• Γεωλογική μελέτη Κρυονερίου (περιοχή κατολίσθησης), υπό ανάθεση (5 χιλ. €).
• Αντικατολισθητικά έργα Κερασιάς (Συντάξαμε μελέτη μέσω Ι.Γ.Μ.Ε.).
• Πρόταση στο νέο ΕΣΠΑ για παραποτάμιο πάρκο και διευθέτηση κοίτης  στο ποτάμι 
Πεζούλας (Μέγας ποταμός). Έχουμε σε εξέλιξη μελέτη. 
• Μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης δρόμου Μορφοβούνι – Ελληνόπυργος. (4,5 χιλ. 
€).
• Χωροθέτηση νέων Κοιμητηρίων Κρυονερίου – Λαμπερού Φυλακτής. 
• Αγορά κεντρικού οικοπέδου για δημιουργία δημοτικής πλατείας στα Καλύβια Πεζούλας.
• Μελέτη κατασκευής μικρών υδροηλεκτρικών στο δίκτυο ύδρευσης. Στα πλαίσια της 
Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δήμου μας, εξετάζουμε την ανάπτυξη mini μικρών 
υδροηλεκτρικών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, ώστε με τα έσοδα που θα προκύψουν να 
μπορούμε είτε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, είτε να γίνει δωρεάν ο δημοτικός φωτισμός, 
είτε να επεκταθεί περαιτέρω, καλύπτοντας και άλλες περιοχές του Δήμου μας.
• Αναπλάση Κεντρ. Πλατείας, Βρύση Αϊ Γιάννη, μονοπάτη προς «Νεροτριβές» στην Φυλακτή.
• Βελτίωση – αισθητική αποκατάσταση χώρου «Γιορτής Κρασιού» και αναβάθμιση – 
λειτουργίας «Οίκου Αμπέλου & Κρασιού»  στον Μεσενικόλα.
• Επέκταση οδοφωτισμού (εισόδου και κεντρικής οδού) και επέκταση δικτύων ύδρευσης εκτός 
οικισμού (γήπεδο, Βοτανικός Κήπος) στο Νεοχώρι.
• Αξιοποίηση Δημοτικού χώρου στη θέση «Σταυρός» για αθλητικές – πολιτιστικές δράσεις και 
αναβάθμιση εισόδου στην Τ.Κ. Κερασιάς.
• Βελτίωση οδικών υποδομών, επέκταση ηλεκτροφωτισμού οικισμών  Καρίτσας και συνέχιση 
διάνοιξης δρόμου από «Βυρσαλώνα» έως το επάνω μέρος του χωριού.
• Αναπλάσεις στις θέσεις «Κλούβιο», «Ράχη» και «Κουμπότους» στο Μοσχάτο.
• Δημιουργία πολυχρηστικού πάρκου αναψυχής και άθλησης και μελέτη κατασκευής δυτικού 
περιφερειακού δρόμου στο Κρυονέρι. 
• Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο Δημ. Σχολείο Αγίου Αθανασίου με σκοπό την 
καταγραφή, διαφύλαξη, προώθηση και αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς. 
• Δημιουργία θέσεων στάθμευσης στο Λαμπερό και αναβάθμιση εισόδων του χωριού και του 
οικισμού.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – 200 ΧΙΛ. €

Μετά από ενέργειες της Δημοτικής Αρχής  επαναλειτούργησαν 
από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα οι κατασκηνώσεις Νεράιδας 
μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια. Τα παιδιά των εργαζομένων 
του Ν. Καρδίτσας  και του Δήμου μας (250 ωφελούμενοι – 35 
εργαζόμενοι), αποκτούν και πάλι το δικαίωμα για παραθερισμό 
στην κατασκήνωση. 
 ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ: 

Η αναβάθμιση – 
ανακατασκευή των 
εγκαταστάσεων για 
την τουριστική και 
πολιτιστική τους 
εκμετάλλευση ώστε 
να λειτουργούν και 
τις υπόλοιπες 
περιόδους ακόμη 
και ως βιωματικό 
σχολείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Επιτέλους λειτουργία των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων και 
του Ορειβατικού Καταφυγίου στη θέση «Καραμανώλη». Με την 
υπογραφή της σύμβασης  για την μίσθωση του Χιονοδρομικού 
Κέντρου (23/11/2018) μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου o 
οποίος ανέλαβε την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων, 
πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο και ισχυρό  βήμα για την 

ενίσχυση του 
Τουρισμού και της 
επισκεψιμότητας της 
περιοχής μας. 
Πριν την υπογραφή 
της σύμβασης με 
ενέργειες της 
σημερινής δημοτικής 
αρχής:
•  Κατασκευάστηκε 
κτήριο υποδοχής 

επισκεπτών κόστους 120 χιλ. €.
• Παραχωρήθηκε μετά από αίτημά μας  από τον Ε.Ο.Τ το 
Ορειβατικό Καταφύγιο Αγράφων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
•Με πρόταση του Δήμου υπήρξε νομοθετική ρύθμιση Ν. 
4179/2013, ΦΕΚ 175/Α/2013 που αναγνωρίσθηκε και 
εντάχθηκε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στα υφιστάμενα χιονοδρομικά 
Κέντρα της χώρας το Χιονοδρομικό Κέντρο του Δήμου μας.
ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ: Η περεταίρω βελτίωση και ο 
εκσυγχρονισμός των χιονοδρομικών εγκαταστάσεων και του 
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Ένας μεγάλος στόχος της 
δημοτικής αρχής δικαιώνεται 
μετά από άψογη 
προετοιμασία. Μελετήθηκε, 
εντάχθηκε σε πρόγραμμα, 
δημοπρατήθηκε και είναι υπό 
κατασκευή το έργο 
«Αναβάθμιση Περιβαλλοντικού 
Κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης 
Πλαστήρα» προϋπολογισμού 

485 χιλ. €,  με σκοπό την  ανάδειξη του πρώην Δημοτικού Σχολείου 
Νεοχωρίου, που στεγάζει το Περιβαλλοντικό Κέντρο.  

Περιλαμβάνει την κτιριακή και λειτουργική αναβάθμιση του κτιρίου και την 
επέκταση χρήσεων, την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου για τη 
διεξαγωγή τοπικών δρώμενων (πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές 
συγκεντρώσεις, την επαναλειτουργία του Υδροβιολογικού Σταθμού,  την 
λειτουργική σύνδεση, με το υπαίθριο εργαστήριο (Βοτανικός Κήπος),  την 
λειτουργική σύνδεση και συμπληρωματικότητα των παραπάνω με άλλες 
υποδομές σχετιζόμενες με τον τουρισμό / οικοτουρισμό και τον πολιτισμό 
και συμβάλλουν συνδυαστικά στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην 
περιοχή του Δήμου, όπως το Μουσείο Οίνου και Αμπέλου (Μεσενικόλα), το 
Μουσείο Πλαστήρα (Μορφοβούνι), ο Πολυχώρος Κερασιάς κ.ά.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ  - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -485 χιλ. € .

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – 280 ΧΙΛ. €: 
Εντάχθηκε ο Δήμος μας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» για  «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χάρων των Δήμων της 
χώρας», και αφορά την κατασκευή  νέων παιδικών χαρών.  Οι νέες παιδικές χαρές  θα κατασκευαστούν σε κατάλληλους κοινόχρηστους χώρους των 
οικισμών του Δήμου στους οποίους θα τοποθετηθούν νέα πιστοποιημένα όργανα. Η χρηματοδότηση είναι 205 χιλ. €  από το πρόγραμμα και 75 χιλ. € από 
τακτικά έσοδα του Δήμου. 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Υπογράφτηκε η σύμβαση για τη μίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα στην Τ.Κ. Νεοχωρίου και ανέλαβε ιδιώτης την 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων. 

ΣΤΟΧΟΣ: ΥΔΑΤΟΔΡΡΟΜΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Μεγάλος στόχος μας η λειτουργία Υδατοδρομίου στη Λίμνη Πλαστήρα με βάση το νέο νόμο του 2018(Ν. 
4568/18). Ο Δήμος μας συνέταξε  Περιβαλλοντική Μελέτη και υπήρξε απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 
χωροθέτηση του σημείου εξυπηρέτησης και πρόσβασης.

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
• Διοργάνωση δεκάδων αθλητικών δραστηριοτήτων με αγώνες σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου 
(Διαγωνισμός Ψαρέματος, ποδήλατο βουνού, πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης κ.λ.π. με τη 
συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών)
• Καθιέρωση του Φεστιβάλ Λιμνών, διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, συναυλίες και πολιτιστικά 
δρώμενα για μικρούς και μεγάλους   με τη συμμετοχή επώνυμων καλλιτεχνών και ερμηνευτών, αναδεικνύοντας 
ποικίλες όψεις του παραδοσιακού αλλά και σύγχρονου πολιτισμού. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Με συνδιοργάνωση του δήμου μας και την τεχνική υποστήριξη   της ποδηλατικής ένωσης παλαιμάχων αθλητών 
και τον Π.Ο. Καρδίτσας, πραγματοποιείται ο γύρος της λίμνης. Ένας αγώνας  που θεωρείται από τους πιο 
δύσκολους αγώνες masters.

ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Έχει γίνει θεσμός ο κολυμβητικός διάπλους της λίμνης με τη συμμετοχή  αθλητών όλων των ηλικιών και από 
όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Οι αθλητές διανύουν μια απόσταση 4χιλ από την Πλαζ Πεζούλας έως την Πλαζ 
Λαμπερού. 



• Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με Ιστορικά μοναστήρια Δ.Ε. Πλαστήρα. 
(Ολοκληρωμένη μελέτη). 
• Μελέτη διασύνδεσης περιπατητικών διαδρομών οικισμών με Ιστορικά μοναστήρια Δ.Ε. Νεβρόπολης. 
(Ολοκληρωμένη μελέτη).
• Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός Βοτανικού Κήπου. (Μελέτη: 5.400,00 €. Προϋπολογισμός:237.000,00 €)
• Ενοποίηση ποδηλατοδρόμων Δ.Ε. Πλαστήρα και Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων. («Μελέτη επέκτασης 

ποδηλατοδρόμων Δήμου»:  15.000,00 €)
• Κατάρτιση σε θέματα εφαρμογής συστημάτων ποιότητας και τουριστικού 
προσανατολισμού. 
• Κατάρτιση σε θέματα εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού. 
Αξιοποίηση και προβολή προβιομηχανικών μνημείων (νερόμυλοι, μαντάνια) 
ως θεματικά πάρκα.
• Δημιουργία πίστας ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ στη λίμνη Πλαστήρα.
• Σχέδιο αναδιάρθρωσης του τουριστικού προϊόντος και αναδιοργάνωση 
προβολής - προώθησής του (υλοποίηση σχεδίου Αναπτυξιακής Καρδίτσας) 
σε συνεργασία με φορείς και Επιχειρήσεις. Προϋπολογισμός 250 χιλ. €

                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»                                              «Η ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δημιουργήσαμε νέα δυναμική ιστοσελίδα του δήμου που συνεχώς ανανεώνουμε, εκδώσαμε νέους τουριστικούς 
οδηγούς και νέο έντυπο υλικό προβολής της περιοχής μας.

Μετά από προτάσεις του Δημάρχου Δημ. Τσιαντή 
πραγματοποιήθηκαν τα εξής συνέδρια και ημερίδες.
• ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΤΟΥΣ -ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Καθιερώσαμε σε ετήσια βάση 
σε συνεργασία με τα Γενικά αρχεία του Κράτος  και 
με  συνδιοργανωτές φορείς  όπως το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας- Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Λάρισας, συνέδρια με θέμα το δημοτικό τραγούδι. Οι 
εργασίες του συνεδρίου διεξάγονται κάθε χρόνο στο 
πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» στο 
Μορφοβούνι.

•   με θέμα «Προστασία Λιμνών, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΠΑΝΔΟΙΚΟ)
Υδατικών Πόρων και Βιοποικιλότητας» με συνδιοργανωτές την ΚΕΔΕ και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
•  με θέμα “Υδατικό δυναμικό της Λίμνης Πλαστήρα και άδειες χρήσης νερού” με συνδιοργανωτές την ΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΔ και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
•  με θέμα « Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού-Εθνική Ευθύνη-Κοινωνική Ανάγκη» με ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε.
συνδιοργανωτές την Κ.Ε.Δ.Ε. το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα. 
•  της επιτροπής «Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
•  με τη συμμετοχή  31 Δήμων από 10 Περιφέρειες και 18 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ
Νομούς της Ελλάδας και 4 Δήμους και Κοινότητες από την Κύπρο.

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει μηδενικό 
δανεισμό και καμία οικονομική εκκρεμότητα

•  σε ετήσια LET'S DO IT GREECE
βάση  στο πλαίσιο των 
περιβαλλοντικών του δράσεων, η 
εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού.

•Καθιερώσαμε σε ετήσια βάση μια 
διοργάνωση Πανελλήνιου επιπέδου, 

τον ορεινό αγώνα δρόμου 
«Plastira's Lake Trail Race» σε 
συνεργασία με τον  Αθλητικό 
Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ». 

•“Bike Odyssey ”. Σε συνεργασία 
με την οργανωτική επιτροπή ο 
εννιαήμερος αγώνας ορεινής 
ποδηλασίας και ένας από τους πιο 
απαιτητικούς ποδηλατικούς αγώνες 
ανά τον κόσμο που καλύπτει ένα 
τεράστιο ποσοστό της ηπειρωτικής 
Ελλάδας έχει ενδιάμεσο σταθμό τον 
δήμο μας.

Ο ΔΗΜΟΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Έχει μηδενικό δανεισμό 
και καμία οικονομική 

εκκρεμότητα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ  - ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ



Υποψήφιος Δήµαρχος 

ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÉÁÍÔÇÓ Εµπιστοσύνη
Μέλος Δ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος - Μέλος Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

H ΙΣΧΥΡΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÉÁÍÔÇÓ Εµπιστοσύνη

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
1. Γούσιου – Θέου Μαριάνθη 
 Οικιακά
2. Κρικέλη Μαρία 
 Βρεφονηπιοκόμος
3. Κρικέλης Στυλιανός 
 Αγρότης
4. Παπουτσής Βασίλειος 
 Εκπαιδευτικός, πρόεδρος Κοιν. Κρυονερίου
5. Τρομπέτα Αριστέα 
 Ιδιωτική Υπάλληλος
6. Τσουκαλάς Αριστοτέλης 
 Αστυνομικός
7. Φωτίου Φώτιος 
 Ιδιωτικός Υπάλληλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
1. Θέου – Χαλιμούρδα Παναγιώτα 
 Αγρότισσα
2. Καραντώνη – Αντωνίου Φωτεινή    
 Ιδιωτική Υπάλληλος
3. Κασιούρας Ιωάννης  
 Στρατιωτικός
4. Κατσιγιάννης Δημήτριος 
 Δημοτικός Υπάλληλος
5. Κουτρομάνος Βασίλειος 
 Συνταξιούχος,  Σύμβουλος Κοιν. Νεοχωρίου
6. Κωνσταντός ιωάννης 
 Συνταξιούχος
7. Μαρράς Χρήστος 
 Αστυνομικός
8. Σατραζέμη – Τσίτρα Γεωργία 
 Πτυχιούχος Νοσηλευτικής 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
1. Θάνου – Αντωνάκη Μαρία 
  Συνταξιούχος ΙΚΑ
2. Καλούτσας Δημήτριος  
 Υπάλληλος Υπουργ. Υγείας, Διασώστης, πλήρωμα  
 ασθενοφόρου.
3. Λιαπής Κωνσταντίνος 
 Συνταξιούχος, πρ. Κοιν. Σύμβουλος Πεζούλας
4. Λιαπής Λάμπρος 
 Συν/χος ΥΠ.ΕΘ.Α., Πρόεδρος Κοιν. Πεζούλας
5. Πασχάλης Χρήστος 
 Αστυνομικός
6. Φούντα – Μαλέτσικα Μαρία 
  Ιδιωτική Υπάλληλος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ
1. Βασιλάκου – Γωγούλη Θάλεια
 Επιχειρηματίας
2. Γωγούλης Ηλίας  
 Κτηνοτρόφος - Υλοτόμος
3. Κορκοτάρας Ηλίας 
 Επαγγελματίας Εστίασης. Κοιν. Σύμβ. Φυλακτής
4. Ντανοπούλου – Γανιά Ιωάννα 
  Ιδιωτική Υπάλληλος
5. Σκρέτας Θωμάς 
 Φοιτητής Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων
6. Τσιαμαντάς Φώτιος 
  Υπάλληλος ΔΕΗ, πρώην Πρόεδρος Φυλακτής

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΣΕΑΣ
1. Γεροντοπούλου Ελένη 
 Τεχνολόγος μηχανικός
2. Ζαρκάδας Βάιος 
 Αγρότης
3. Κοντοχρήστος Γεώργιος 
 Συνταξιούχος
4. Κοντοχρήστος Ελευθέριος 
  Ελεύθερος Επαγγελματίας
5. Ροποτού Αναστασία 
 Πτυχιούχος Α.Π.Θ., Εκπαιδευτικός Ειδικής αγωγής
6. Σκρέτα – Κόφφα Ειρήνη 
 Κτηνοτρόφος
7. Τσικρικάς Στέφανος 
 Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
1. Ζέρβα – Αναστασίου Μαρία
 Δημοτικός Υπάλληλος
2. Κολοβού -  Κουτή Χρυσούλα 
 Οικιακά
3. Μήνος Χρήστος 
 Συντ/χος Εκπαιδευτικός
4. Τσουκνίδας Βασίλειος 
 Ιδιωτικός υπάλληλος  Τουριστικού τομέα.
5. Χρήστου Γεώργιος 
 Αγρότης, Πρόεδρος Κοιν. Λαμπερού
6. Χρήστου Θωμάς  
 Κτηνοτρόφος

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
1. Ζαχαρής Γεώργιος 
 Υδραυλικός
2. Καλλιάς Αναστάσιος 
 Αγρότης, 
 Πρόεδρος κοινότητας Μεσενικόλα
3. Κουνατίδου – Καταραχιά Μαρία 
 Επαγγελματίας Εστίασης
4. Λαρίση – Κορώνη Ελένη 
 Εκπαιδευτικός 
5. Σκαμαγκούλης Αντώνιος 
 Ηλεκτρολόγος, 
 πρώην Πρόεδρος Κοιν. Μεσενικόλα
6. Τσιγάρας Θεόδωρος 
 Επαγγελματίας Εστίασης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
1. Καλαντζή – Σκούφη Ελένη 
 Ζωγράφος, 
 μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Μορφοβουνιοτών
2. Καλαντζή Χριστιάνα 
 Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
3. Καρατόλια – Κυρίτση Ευθαλία 
 Επαγγελματίας Εστίασης
4. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 
 Ιδιωτικός Υπάλληλος, πτυχ. ΤΕΙ, 
 πρ. πρόεδρος Α. Ο. Μορφοβουνίου
5. Κωσταρέλλος Σωτήριος  
 Βιοτέχνης
6. Νάνος Σεραφείμ 
 Συνταξιούχος αστ/κός, 
 Πρόεδρος Κοιν. Μορφοβουνίου, 
 πρόεδρος Συλλόγου 
 Μορφοβουνιοτών Καρδίτσας
7. Σταμογιώργος Απόστολος 
 Ιδιωτικός Υπάλληλος
8. Σταύρου Σωτήριος 
 Οικοδόμος, πρ. πρόεδρ. Μορφοβουνίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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Μέλος Δ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος - Μέλος Δ.Σ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
1.    Αργύρης Γεώργιος  

      Επιχειρηματίας, Πτυχ. Τ.Ε.Ι.,Αντ/ρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα 

2.    Αργυρίου Κωνσταντίνος 

      Συνταξιούχος

3.    Γάκης Γεώργιος 

      Βιοτέχνης επεξεργασίας ξύλου

4.    Γώγουλος Γεώργιος 

      Δ/ντης ΕΟΠΥΥ Ν. Καρδίτσας, πρώην Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρα

5.    Γώγουλος Λάμπρος 

      Συνταξιούχος Αστυνομικός

6.    Θυμιοπούλου Ελένη 

      Ιδιωτική Υπάλληλος, Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρα

7.    Καλούτσας Στέφανος 

      Ελεύθερος Επαγγελματίας

8.    Μαγαλιού Νικολέτα  

      Γιατρός Γαστρεντερολόγος – Υπατολόγος, 

      μέλος  Δ.Σ. Ιατρ. Συλ. Καρδίτσας, Δημ. Σύμβ. Λ. Πλαστήρα 

9.    Μητσιογιάννη Χαρίκλεια 

      Εκπαιδευτικός

10.  Σακελλαρίου Γεώργιος 

       Πτυχιούχος Φαρμακευτικής, πρώην Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρα

11.  Τσιαμαντά – Διαμαντή Κωνσταντίνα 

      Πτυχιούχος Γεωπονικού Παν. Αθηνών 

      πρόεδρος Συνδέσμου  Φυλακτιωτών Καρδίτσας

12.  Χρηστάκη Σοφία 

      Ελεύθερη Επαγγελματίας

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
1.    Αντωνάκης Χρήστος 
      Επαγγελματίας Εστίασης
2.    Βασιλούλης Ευάγγελος 
      Ελεύθερος Επαγγελματίας 
3.    Κανδήλα – Γατσαποστόλη Ανδρονίκη 
      Ιδιωτική Υπάλληλος
4.    Κοντοστέργιος Σπυρίδων  
      Συνταξιούχος, πρώην Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρα, 
      πρόεδρος Συλλόγου Μορφοβουνιωτών Αθήνας
5.    Κουτής Βάιος 
      Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής,πρόεδρος Συλλόγου Εκπ/κων 
      Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας
6.    Λαδιάς Χαρίλαος 
      Ελεύθερος Επαγγελματίας
7.    Μυλωνά Παρασκευή
      Ιδιωτική Υπάλληλος
8.    Παπαστεργίου – Ζαρκάδα Αικατερίνη 
      Εργοδηγός Δομικών  Έργων, Αντ/ρχος Λίμνης Πλαστήρα
9.    Πίτσαβου Σταυρούλα 
      Νοσηλεύτρια
10.  Ποδηματά Ευφροσύνη – Μαρία (Μυρσίνη) 
      Εκπαιδευτικός - φιλόλογος
11.  Ρεφενέ – Μανώλη Χαρίκλεια 
      Εκπαιδευτικός
12.  Σκούφη – Νάνου Βαϊα 
      Ελεύθερος Επογγελματίας
13.  Στεργιόπουλος Βάιος  
      Αστυνομικός
14.  Χρήστου Όλγα 
      Δικηγόρος,  πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Λίμνης Πλαστήρα, 
      μέλος Δ.Σ. Δικηγ. Συλλόγου Καρδίτσας




