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Συνδρομή από 5 Ευρώ το χρονο
α. αν η εφημερίδα ενδιαφέρει

β. αν ο σύλλογος δίνει στο Φωτεινό

γ. δεν δημοσιεύεται

1. Τρ.Πειραιώς:
GR9001716220006622140737308

2. Φωτεινό: Καφέ “Έφη”.

3. Άρτα:Βιβλιοπωλείο “Κιμωλία” Πλ. Κιλκίς.

Αιμοδοσίες 2018

Κυριακές:

11 Μαρτίου

19 Αυγούστου

Φελέκης

Θεόδωρος

Τηλ. 6945598597

2681023933

΄Εργα Φωτεινά

f o t e i n i o t e s . g r
Η ιστοσελίδα μας

Έτοιμος ο Δήμος Νικολάου Σκουφά να

αντιμετωπίσει τη λερναία Ύδρα της

λειψυδρίας στο Φωτεινό και σ’ ολό-

κληρο το Δήμο, σύμφωνα με δηλώσεις

του Προέδρου του Φωτεινού κ. Χάρη

Μαλτέζου:

«μερίμνησε ο Δήμος» μας είπε ο κ.

Μαλτέζος « για το θέμα αυτό πιο πολύ

φέτος. Θα γίνει αλλαγή σωληνώσεων

του δικτύου στη θέση Ράχη όπου λει-

τουργεί το πιε-

στικό και εμ-

φανίζονται πιο

έντονα προ-

β λ ή μ α τ α

υδροδότησης

σ’ αυτούς που

μένουν εκεί

και όχι μόνο. Η

μελέτη έγινε

από τον μηχα-

νικό του

Δήμου κ. Θεο-

χάρη Χρήστου

και η χρηματο-

δότηση είναι

έτοιμη. Μια βλάβη που παρουσιά-

στηκε την αντιμετωπίσαμε αμέσως. Ο

μηχανισμός του Δήμου είναι έτοιμος

να αντιμετωπίσει σε συνεργασία με

τον Σύνδεσμο κάθε θέμα.

Σε λίγο θα ξεκινήσουν στο Φωτεινό και

οι χαλικοστρώσεις, οι τσιμεντοστρώ-

σεις και οι διανοίξεις. Για φέτος προ-

γραμματίστηκε διάνοιξη στα

Τριανταφυλέικα, κάτω από το σπίτι

του Βασίλη Τριαντάφυλλου».

Ετοιμασίες γίνονται ενόψει του καλο-

καιριού και στα δυο μαγαζιά του Φω-

τεινού.

Στο «καφέ της Έφης» έγινε αλλαγή

ψήστη και θα λειτουργεί πρωί βράδυ

όλο το καλοκαίρι όπως και τον χει-

μώνα. Ψήσιμο μετά της 10 Ιουλίου θα

γίνεται κάθε βράδυ και τις Κυριακές το

πρωί.

Στην ταβέρνα του Κοτσαλάρα βρίσκε-

ται στον αέρα η επιλογή της ορχήστρας

για το μεγάλο πανηγύρι ανήμερα του

Δεκαπενταύγουστου.

Με τρία προγράμματα χορευτικά θα

κατέβει να χορέψει το χορευτικό του

Φωτεινού στο πανηγύρι. Ένα για αρχά-

ριους μικρούς,  λαϊκό, ένα δημοτικό

για μικρούς  με το όνομα «Ήπειρος»

και ένα τρίτο για μεγάλους νέους σε

συνεργασία με το τμήμα Νέων του χω-

ριού. Αυτά στο σχεδιασμό του δάσκα-

λου του χορευτικού κ. Κοκόλη Σπύρου.

α.φ

Στα Τριανταφλέικα το έργο διά-

νοιξης
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Σελ. 2 Φωτεινό

Φωτεινό-πολιτιστικά

Περιοδική έκδοση του Συλλόγου των

Απανταχού Φωτεινιωτών Άρτας

Υπεύθυνος κατά τον νόμο-

Σελιδοποίηση 

Φελέκης Αλέξανδρος

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Φελέκης Αλέξανδρος 6983606103

Αντιπρόεδρος
Τριαντάφυλλος Ιωάννης

6982409826

Γραμματέας

Βαρδής Γιώργος 6936677004

Ταμίας

Μαλτέζου Νάντια 6951143315

Μέλος
Πανέτας Λάμπρος 6980105396

Ό λ ο ι Φ ω τ ε ι ν ι ώ τ ε ς

Καφέ της Έφης

Φωτεινό
τηλ. 6977293447

Καφέ ψησταριά

Η πλατεία

Κοτσαλάρας Θεόδωρος

Φωτεινό

Τηλ. 6942417364

������������


���������� �.

������	���
�. 6945772077

Οδοντίατρος

Μπούρα-Κασσελούρη
Αναστασία

Μεγαλόπολη Αρκαδίας
Τ. 2791023354

Τριανταφύλλου Παρθε-

νία

Σκουφά 119 Άρτα

Τηλ. 2681400655

1. Α. Γιώτης : εγγονός Ελένης Φ. Σιάκα 

2. Κων/νος και Παναγιώτα Γεωργούλα(ς): εγγόνια Παρασκευής Μασούρα 

3. Μαρία Τζουβάρα: κόρη Ελένης Ε. Κασσελούρη 

4. Κομμώσεις Νίκη: σύζυγος Νίκου Γκαναβία, γιου Αικατερίνης Τριανταφύλλου 

5. Βιβλιοπωλείο Κιμωλία: Βασιλικής Τσιροδήμου,εγγονής Λαμπρινής Ν. Κασσελούρη 

6. Φούρνος της γιαγιάς: του Κων/νου Χρ. Κασσελούρη 

7. Κυριακή Πάνου: σύζυγος Αποστόλη Λ. Τριαντάφυλλου 

8. Δημήτριος Βέτσιος: σύζυγος Αναστασίας Στ. Κασσελούρη 

9. Γεώργιος Τράμπας: σύζυγος Όλγας Λεφτ. Κασελούρη, τραγουδίστριας
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Σελ. 3 Φωτεινό

Στο Δήμο μας
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Νικολάου Σκουφά

κατά τη συνεδρίασή του στις

6  Ιουνίου του έτους 2018,

πήρε την απόφαση να εκδώ-

σει ΟΜΟΦΩΝΑ το παρακάτω

ψήφισμα:

“Το Δημοτικό Συμβούλιο του

Δήμου Νικολάου Σκουφά, δη-

λώνει τη συμπαράστασή του

στη διαμαρτυρία των κτηνοτρό-

φων όπως εκδηλώθηκε στο

συλλαλητήριο που πραγματο-

ποιήθηκε από τις Ομοσπονδίες

Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και

Πρέβεζας, στη γέφυρα Καλογή-

ρου στις 02-06-2018.

Οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε

απόγνωση γιατί η τιμή στο

γάλα πέφτει συνεχώς, κυρίως

το τελευταίο εξάμηνο με διάφο-

ρες προφάσεις από τις γαλα-

κτοβιομηχανίες.Επίσης  οι

πολύ  χαμηλές   τιμές  του

κράτους  δημιουργούν   μία

ασφυκτική  κατάσταση στο ει-

σόδημά τους.Είμαστε  δίπλα

στους  αγώνες  τους  για   εξα-

σφάλιση   ενός  κατώτερου

εγγυημένουεισοδήματος   για

να   μπορέσουν   κυρίως   οι

μικρομεσαίες   κτηνοτροφικές

εκμεταλλεύσεις που κινδυ-

νεύουν άμεσα, να επιβιώσουν”

Δημοπρατείται από την επιβλέπουσα

υπηρεσία, το Υπουργείο Υποδομών

και   Μεταφορών,   το   έργο  «ΑΛΙ-

ΕΥΤΙΚΟ   ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  ΚΟΠΡΑΙ-

ΝΑΣ»,προϋπολογισμού   τριών

εκατομμυρίων   τετρακοσίων   χιλιά-

δωνευρώ(3.400.000,00€), συμπερι-

λαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ

24%.         

Οι προσπάθειες του Δήμου Νικολάου

Σκουφά οι οποίες ξεκίνησαν πριν-

δέκα περίπου χρόνια απέδωσαν

καρπούς.  Ο Δήμος από την  πλευρά

του,αφότου   συνέταξε   και   ολοκλή-

ρωσε   τη   σχετική   μελέτη,   την

παρέδωσε   στο Υπουργείο Υποδο-

μών και Μεταφορών , προκειμένου

να υλοποιήσει το έργο.       

Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα

πολύ σημαντικό έργο το οποίο παίρ-

νει σάρκα και οστά και παράλληλα με

τις εργασίες συντήρησης και καθαρι-

σμού του Κέντρου Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης (που λειτουργεί αρκετά

χρόνια και στον απολογισμό του, έχει

σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες

φέρνουν κοντάστην Κόπραινα, επι-

σκέπτες, κυρίως σχολεία, απ’ όλη

την Ελλάδα, που στην κυριολεξία μα-

γεύονται  απ’ το τοπίο, αλλά και την

ιστορία του λιμανιού τηςΚόπραι-

νας),οι  οποίες   έχουν   ήδη   ξεκινή-

σει,   θα   δώσει   μια   αναπτυξιακή

προοπτική στην ευρύτερη περιοχή.

Το   υπό  δημοπράτηση   έργο  περι-

λαμβάνει  συνοπτικά   τις   παρακά-

τωεργασίες:

· Κατασκευή προσήνεμου μώλου

συνολικού μήκους 170 m,

· Κατασκευή υπήνεμου μώλου μή-

κους 120 m,

· Κατασκευή αντιπροσαμμωτικού

προβόλου μήκους 25 m,

· Κατασκευή παραλιακού μετώπου

συνολικού μήκους 60,20 m,

· Τοποθέτηση πλωτού προβλήτα μή-

κους 90 m,

· Εκβαθύνσεις λιμενολεκάνης και

στομίου,

· Έργα χερσαίας ζώνης,

· Απομάκρυνση εσωτερικών αναχω-

μάτων – βραχιόνων και αποκάλυψη–

καθαρισμός του λιθόκτιστου τοίχου,

· Εγκατάσταση υδροδότησης και

ηλεκτροδότησης σκαφών,

· Ηλεκτροφωτισμός κρηπιδώματος

και μώλων,

· Εγκατάσταση πυροπροστασίας,

· Εγκαταστάσεις περισυλλογής κατα-

λοίπων, απορριμμάτων (λαδιών και-

σεντινόνερων).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής απο-

σφράγισης των προσφορών, ορίζε-

ται η16-07-2018. Ευχαριστούμε

όλους όσους βοήθησαν για την έν-

ταξη του έργου αυτού και ιδιαίτερα το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών.

«ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ». 
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