
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η παραχώρηση χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου, για την

λειτουργία του 4ου Κ∆ΑΠ και οι αλλαγές στις συντάξεις
χηρείας που πλήττουν δεκάδες συζύγους θανόντων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ:
Ίδρυση Λαογραφικού

Μουσείου στην Πόλη µας
Καλεί όλους τους ∆ηµότες να συνεισφέρουν

προσφέροντας Σκεύη, Πίνακες, Φορεσιές, Υφάσµατα,
Βιβλία και ότι άλλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε
να αποτυπωθεί η πλούσια Λαογραφική παράδοση.

ΣΣΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗ  ΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΩΩΝΝ  
Ο ∆ηµήτρης Καµπόλης µε την  ιδιότητα του
Προέδρου του ΣΥΝΠΑ, ενηµέρωσε ότι τα

πυροφυλάκια είναι έτοιµα 
και δεσµεύτηκε πως και φέτος ο 

Σύνδεσµος θα εν ισχύσει όλα τα φυλάκια
που θα υποδείξει ο ∆ασάρχης. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239

ΕΕΦΦΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ..  ΣΣΕΕ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΥΥΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟ  
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ:
ΕΕννττεείίννεειι  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς,,  
εενν  όόψψεειι  ττηηςς  κκααλλοοκκααιιρριιννήήςς  

ππεερριιόόδδοουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  
άάµµεεσσηη  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  
ττµµηηµµάάττωωνν  ττηηςς  ΠΠΕΕΟΟΑΑΘΘ

Κινδύνους εγκυµονεί η δυσκολία
 διέλευσης στο πλαίσιο της 

πυροπροστασίας. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ,

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΣ 3D-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

σσεελλ..  1155

σσεελλ..    22

Κ.Ο. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
(ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ) - ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

««ΣΣεε  έέξξααρρσσηη  ηη  
εεγγκκλληηµµααττιικκόόττηητταα,,  

σσττοο  ζζεεννίίθθ  ηη  αανναασσφφάάλλεειιαα  
ττωωνν  πποολλιιττώώνν»»

σσεελλ..  33--1122

σσεελλ..    99

ΠΠυυρρππόόλληησσαανν  όόχχηηµµαα
τταα  ξξηηµµεερρώώµµαατταα  

ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ππρρώώττηη
φφοορράά  ωωςς  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς  σσεε  ππρρόό--

γγρρααµµµµαα  EErraassmmuuss  
Με εταίρους φορείς της τοπικής αυτο-

διοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από τρεις διαφορ-
ετικές Ευρωπαϊκές χώρες την Ελλάδα, την

Ιταλία και την Πορτογαλία. σσεελλ..  55
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Ο
λοκληρώθηκαν  µε επιτυχ ία οι
εργασίες της 2ης Τεχν ικής Συν άν -
τησης, η οποία πραγµατοποιήθη-

κε στην  πόλη Barcelos της Πορτογαλίας
από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2018, στο
πλαίσιο του προγράµµατος “Erasmus+
2017 “Michelangelo: Ensuring School
Success and Reducing Early  School
leav ing through Fine Arts”

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας συµµετέχ ει για
πρώτη φορά ως Συν τον ιστής σε πρόγρ-
αµµα Erasmus, µε εταίρους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ
από τρεις διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες
- την  Ελλάδα, την  Ιταλία και την  Πορτο-
γαλία-. Ειδικότερα, οι εταίροι της σύµπραξ-
ης από την  Ελλάδα είν αι ο ∆ήµος Ελευ-
σίν ας, το 3º Γυµν άσιο Ελευσίν ας  και οι
Athens Makerspace. Από την  Ιταλία, ο
∆ήµος Comune di Siderno, το Liceo
Artistico "M.Preti/A. Frangipane" και η
Associazione Darsana Terangα.

Τέλος από την  Πορτογαλία, συµµε-
τέχουν  ο ∆ήµος Município de Barcelos, το
Agrupamento De Escolas De Barcelos

και η Associação Intercultural Amigos da
Mobilidade.

Κατά τη διάρκεια της συν άν τησης πραγ-
µατοποιήθηκε παρουσίαση όλων  των
εµπλεκόµεν ων  εταίρων , εν ώ στη

συν έχεια ακολούθησε ανταλλαγή από-
ψεων και καλών πρακτικών σε θέµατα
που αφορούν στη σχολική διαρροή
και το πώς η Τέχνη µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί ως µέσο πρόληψης και
µείωσης του παραπάνω φαινοµένου.

Παράλληλα, ακολούθησαν  επισκέψεις
στα τοπικά σχολεία µε ξεν άγηση από
τους/τις συµµετέχον τες/σες στο πρόγραµ-
µα εκπαιδευτικούς αλλά και στο ∆ηµαρχείο
της πόλης όπου και πραγµατοποιήθηκε 

συν άν τηση µε την
Αν τιδήµαρχο Κοιν ων ικής
Πολιτικής την  κα
Armandina Saleiro. Από
το δήµο Ελευσίν ας στη
συν άν τηση συµµετείχε η
∆ιευθύν τρια Οικον ο-
µικών  του ∆ήµου καθώς
και µία υπάλληλος του
Τµήµατος ∆ιαφάν ειας,

Προγραµµατισµού, Οργάν ωσης και Πληρο-
φορικής. Στο σηµείο αυτό πρέπει ν α επι-
σηµαν θεί πως η συν άν τηση αποτέλεσε
µία πολύ σηµαν τική εµπειρία τόσο για το
∆ήµο Ελευσίν ας και τις υπαλλήλους που
συµµετείχαν  στην  Οµάδα Έργου όσο και
για τους υπόλοιπους εταίρους, καθώς θα
δηµιουργήσει ν έες βάσεις και µον τέλα για
την  αποφυγή της σχολικής διαρροής και
την  αν άπτυξη συν εργασιών  µε φορείς και
σχολεία του εξωτερικού.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ωωςς  ΣΣυυννττοοννιισσττήήςς  σσεε  ππρρόόγγρρααµµµµαα  EErraassmmuuss  

Με εταίρους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σχολεία και ΜΚΟ από τρεις διαφορετικές 
Ευρωπαϊκές χώρες την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία. 

«Σύσκεψη για θέµατα Παιδείας
στην Ανατολική Αττική»

Τ
η ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 πραγµατοποιήθη-
κε σύσκεψη µε θέµα  "Συζήτηση αναφορικά µε
τα προβλήµατα στην εκπαίδευση στην Ανατολι-

κή Αττική" στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ραφήνας – Πικερµίου, µε τη συµµετοχή εκπρ-
οσώπων των δήµων Ανατολικής Αττικής και παρουσία
του Υφυπουργού Παιδείας κ. ∆ηµήτρη Μπαξεβανάκη,
του ∆ιευθύνοντας Συµβούλου της εταιρείας "Κτηριακές
Υποδοµές Α.Ε" κ. Βασίλη Καραγιάννη, αλλά και των
∆ιευθυντών των ∆ιευθύνσεων  Πρωτοβάθµιας και ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ.κ. Βασι-
λικής Ξυθάλη και  Στέφανου Καπέλα, αντίστοιχα. 

Τον ∆ήµο Αχαρνών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών κ. Κώστας Καρυδάκης, ο οποίος στην
εισήγησή του αναφέρθηκε στα εξής ζητήµατα: 

1. Στην αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την
κάλυψη των λειτουργικών και επισκευαστικών αναγ

κών των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Αχαρνών 
2. Στη λήψη µέτρων για την προστασία µαθητικού

πληθυσµού και φύλαξη σχολικών διδακτηρίων  - τοποθ-
έτηση σχολικών φυλάκων 

3. Στην κατασκευή σχολικών κτιρίων για την κάλυψη
του συνεχώς αυξανόµενου µαθητικού πληθυσµού

4. Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των σχολικών κτιρίων
και µεταγραφή τους από την ΚΤΥΠ Α.Ε. στο ∆ήµο Αχα-
ρνών

5. Στην επαναφορά των γραφείων πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης και έδρας των Σχολικών
Συµβούλων στο ∆ήµο Αχαρνών

6. Στη συνέχιση του προγράµµατος τοποθέτησης
υπαλλήλων γενικών καθηκόντων στις σχολικές µονάδες
πρωτοβάθµιας και επέκτασή του στις σχολικές µονάδες
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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««  ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  ««  ΈΈκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6
του Ν. 3852/10, καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση την
Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 8:30 π.µ., στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, προκειµένου ως
αρµόδια Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρουµε
απόφαση στα παρακάτω θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξ-
ης τα οποία κρίνεται ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα
καθώς αφορούν την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών
που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες.

1. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊστάµενη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης  για την πραγµατοποίηση δαπάνης εκτέλεσης του
έργου: «Αποκαταστάσεις οδών από πληµµύρα στη  ∆Ε
Μαγούλας» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
100.000,00 €.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για υποβολή αιτήµατος προς την
Προϊστάµενη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του
∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέω-
σης  για την πραγµατοποίηση δαπάνης εκτέλεσης του
έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέµατος Μικρό Κατερίνη
∆Ε Μαγούλας» - έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστω-
σης – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
117.606,25 €.

ΠΠυυρρππόόλληησσαανν  όόχχηηµµαα  τταα  ξξηηµµεερρώώµµαατταα
ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι

Ακόµα ένας πυρπολισµός
αυτοκινήτου σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης στην
περιοχή του Μενιδίου. 
Συγκεκριµένα, σοβαρές υλικές
ζηµιές υπέστη από πυρκαγιά
που προκάλεσαν άγνωστοι µε
εµπρησµό από πρόθεση, σταθ-
µευµένο όχηµα στη συµβολή
των οδών Γ. Παπανδρέου και
Επτανήσου, στο Μενίδι.
Η φωτιά ξεκίνησε στις 04:45 τα
ξηµερώµατα της Πέµπτης και στο σηµείο επιχείρησαν εννιά πυροσβέστες
µε δύο οχήµατα.


