
ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ



Αγαπητοί συμπολίτες

Σ΄αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε,με τον επιπρόσθετο αποκλεισμό
τμήματος της συνοικίας της Ν.Σμύρνης χρειάζεται ψυχραιμία,σύνεση και
αυτοσυγκράτηση από όλους μας. Είναι η ώρα της ευθύνης και της μάχης 
για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα την προστασία της δημόσιας
υγείας. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

Η απόφαση αποκλεισμού τμήματος της Ν. Σμύρνης καθώς και της 

απαγόρευσης των λαϊκών αγορών σε όλη τη Θεσσαλία, έχει ληφθεί 

από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας που έχει και την αρμοδιότητα.

Την ευθύνη της επιτήρησης των μέτρων αποκλεισμού έχει η Ελληνική 
Αστυνομία.

Η απόφαση διενέργειας ελέγχων για πιθανά κρούσματα κορωνοϊού
έχει ληφθεί από τον ΕΟΔΥ και τις υγειονομικές αρχές που έχει και την
αρμοδιότητα.

Όλα τα θετικά κρούσματα κορωνοϊού έχουν απομακρυνθεί από την
περιοχή και βρίσκονται στο Κέντρο Αποκατάστασης ΄΄Αρωγή΄΄,με ευθύνη
 

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει αναλάβει να οργανώσει την τροφοδοσία και την 
εξυπηρέτηση των αναγκών τον συμπολιτών μας για το διάστημα του 
αποκλεισμού,κινητοποιώντας το προσωπικό του,εθελοντικές οργανώσεις

της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

και εθελοντές συμπολίτες μας.



ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Ο Δήμος Λαρισαίων, έχει έρθει σε συνεννόηση με  σούπερ μάρκετ που 

λειτουργούν στην περιοχή. Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να 

επικοινωνούν, καθημερινά από τις 8 π.μ. έως τις 5 μ.μ. για παραγγελίες 

τροφίμων στα καταστήματα αυτά. 

 
Το αρτοποιείο της οδού Πλάτωνος, που βρίσκεται στα όρια της
καραντίνας θα λειτουργεί κανονικά.  

Σούπερ Μάρκετ «Αγορά»

τηλ: 2410 286 542, 6934323225, 6970 362527

Σούπερ Μάρκετ «Τσουμάνης»

 τηλ: 2410 555595, 6984750000, 6983180000

Οι υπεύθυνοι των Σούπερ Μάρκετ, και ύστερα από συνεννόηση, θα  

παραδίνουν τις παραγγελίες σε καθορισμένη ώρα, σε ένα από τα επτά

σημεία τροφοδοσίας, όπου και θα πληρώνονται είτε με μετρητά, είτε με

Σε επτά  σημεία της περιμέτρου της καραντίνας έχουν τοποθετηθεί 

οικίσκοι του Δήμου, όπου θα γίνεται η παραλαβή των προϊόντων.  

Σούπερ Μάρκετ «Σταματίου Άρτεμις»

 Πλάτωνος 15, τηλ: 6949196739

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:  

1. Δανάης και Αεροδρομίου
2. Σωκράτους και Πλάτωνος
3. Πλάτωνος και Αρχιμήδους 
4. Πλάτωνος και Βοιωτίας
5. Πλάτωνος και Δημοσθένους
6. Ροδιάς και Κ. Καραμανλή 
7. Λ. Καραμανλή  (δίπλα από συνεργείο «Δουλγέρη)

Σε περίπτωση έλλειψης ειδών πρώτης ανάγκης, λόγω αδυναμίας,
καλείτε στα τηλέφωνα που βλέπετε στο τέλος.

χρήση πιστωτικών - χρεωστικών καρτών. 



Τηλέφωνα επικοινωνίας για την αποκλεισμένη  περιοχή της Ν. Σμύρνης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ

Συνεχίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα  τα προγράμματα 

απολυμάνσεων στην περιοχή της καραντίνας και σε όλη την πόλη

καθώς και η αποκομιδή απορριμμάτων. 

Μένουμε Σπίτι …Είμαστε δίπλα σας ….Είμαστε Μαζί. 

ΦΑΡΜΑΚΑ

Το Φαρμακείο στην οδό Δημοσθένους λειτουργεί κανονικά.

Ο Δήμος Λαρισαίων βρίσκεται σε συνεννόηση με τη διοίκηση του

Φαρμακευτικό Συλλόγου, ώστε να μη προκύψουν ελλείψεις.

Για τις συνταγογραφήσεις επικοινωνείτε με το 2410-233918 και

 6988555040.

Απόστολος Καλογιάννης
Δήμαρχος Λαρισαίων

Αγαπητοί συμπολίτες 
Ο Δήμος Λαρισαίων είναι σε συνεχή συνεργασία με όλες τις 
αρμόδιες Αρχές και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της  κατάστασης. 
Η μάχη που δίνουμε όλοι μας είναι μάχη για την ζωή. Συμμετέχουμε
και υλοποιούμε τα μέτρα, χωρίς μεμψιμοιρίες και άγονες αντιπαραθέσεις. 
Αυτές τις δύσκολες μέρες του αποκλεισμού , δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, 
με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τους εθελοντές μας να στηρίξουμε τους 
συμπολίτες μας. Το Πασχαλινό πακέτο τροφίμων, ας είναι αφορμή για ένα 
χαμόγελο, για μια νότα αισιοδοξίας, που θα γλυκάνει τις ψυχές μας. 

Η πόλη έχει την δυνατότητα να πάει καλά.

Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ και σύντομα να επανέλθουμε στους φυσιολογικούς
μας ρυθμούς, όλοι παρόντες, υγιείς και δυνατοί.

Τηλ 2410-233918, 6988555040 από τις 8:00-18:00 

για περίπτωση  ανάγκης στο  6970 236181 όλο το 24ωρο

Διαρκής ενημέρωση στο larissamazi.gr

https://www.facebook.com/Dimos.Larissas


