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Διμηνιαία ενημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ»
«Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής ήταν η Τήνος που ‘ποντάροντας’ στη φημισμένη αγκινάρα
της, δέχτηκε μεγάλο αριθμό επισκεπτών που δοκίμαζαν το προϊόν και την τοπική ρακή» γράφει ο
Δ. Πράσσος στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη στο άρθρο του για το
Τουριστικό Πανόραμα 2007. Ο
Δήμος μας συμμετείχε στο Τουριστικό Πανόραμα 19 - 22 Μαΐου στον εκθεσιακό χώρο «Expo
Athens» στην Ανθούσα με όπλο
του την αγκινάρα, η οποία προωθήθηκε μάλιστα στα πλαίσια του Φεστιβάλ αγκινάρας που προγραμματίζεται
για τις 5 Μαΐου. Το νησί εκπροσωπήθηκε
από ένα περίπτερο στο οποίο συμμετείχαν για άλλη μια φορά από κοινού όλοι
οι φορείς της Τήνου: Δήμος Εξωμβούργου, Δήμος Τήνου, Κοινότητα Πανόρμου,
Επαρχείο, Σύλλογος Ξενοδόχων και ο
Σύλλογος Ενοικιαζόμενων Δωματίων και

Διαμερισμάτων «Η Ξενία». Η παρουσίαση του νησιού έγινε με έμφαση στα τοπικά προϊόντα και ιδιαίτερα την αγκινάρα, η
οποία ξεχώρισε στα μάτια και στη γεύση
των χιλιάδων επισκεπτών που είχαν την
ευκαιρία να την δοκιμάσουν σε διάφορες
εναλλακτικές συνταγές. Το περίπτερο του
νησιού μας ήταν ιδιαίτερα λιτό, έτσι ώστε
να προβάλλει αυτό ακριβώς που είναι:

φυσικό, ζωντανό και φιλόξενο.
Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων στην τουριστική έκθεση
ήταν αυξημένη και φέτος και οι
περισσότεροι στάθηκαν ιδιαίτερα
στα περίπτερα των Κυκλάδων.
Τα περίπτερά μας επισκέφτηκαν
υπουργοί, βουλευτές, o περιφερειάρχης, νομάρχες, δήμαρχοι
και πολλοί φορείς που έχουν ως
αντικείμενο τον τουρισμό, από
τους οποίους αποσπάσαμε τις
καλύτερες ευχές για καλό τουριστικό καλοκαίρι. Με τις ευχές
όλων και τις καλύτερες εντυπώσεις των
επισκεπτών ελπίζουμε η Τήνος να έχει
φέτος μεγαλύτερο όγκο τουριστών που θα
τη λανσάρουν ως άξια τουριστικού προορισμού που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του καθενός. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα που επιμελήθηκε του
στησίματος του περιπτέρου.

Μ Ε ΓΑ Λ Α Ε Ρ ΓΑ Ε Ν Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι
ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ
Έχει ήδη ξεκινήσει το έργο -όνειρο- ύδρευσης του νησιού και της διαχείρισης των ακαθάρτων του Δήµου µας στην περιοχή
των Πάνω Μερών από την Εγνατία Α.Ε. που αναφέραµε στο προηγούµενο φύλλο µας. Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει:

• ΥΔΡΕΥΣΗ

1. Εξωτερικό υδραγωγείο έξω από την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή
της Λιβάδας μέχρι την περιοχή του Κέχρου και στη συνέχεια την διάθεσή του κατά 50 % στους δυο Δήμους του νησιού αντίστοιχα.
2. 17,5 χλμ αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου
3. Τρία αντλιοστάσια στο εξωτερικό υδραγωγείο ονομαστικής παροχής 2000 m3/ημ
4. Ταχυδιυλιστήριο νερού δυναμικότητας 2000 m3/ημ στο χώρο της
λιμνοδεξαμενής
5. Δεξαμενή 700 m3 που κατασκευάζεται στο πέρας του ωθητικού
αγωγού δίπλα στη δεξαμενή του Κέχρου

• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΜΕΡΩΝ

Μελετώνται προσαγωγοί ακαθάρτων των οικισμών του Δήμου
Εξωμβούργου ώστε να απομακρυνθούν από τις σημερινές απορροΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...
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ές ακαθάρτων από τη λεκάνη απορροής της
λιμνοδεξαμενής Λιβάδας και της προστατευόμενης περιοχής NATURA. Οι προσαγωγοί
ακαθάρτων θα καταλήγουν σε νέες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε άγονη
χαράδρα και δι’αυτής στη θάλασσα.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
(ΕΕΛ) στην περιοχή του Φαλατάδου σχεδιάζεται με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα
της εικοσαετίας (Α φάση) ενώ λαμβάνεται
μέριμνα για τη μελλοντική της επέκταση κατά
την τεσσαρακονταετία (Β φάση). Η διάθεση
των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στο
ρέμα Καλαθά 3 χλμ βόρεια της ΕΕΛ. Τελικός
αποδέκτης είναι ο όρμος στην περιοχή Τραχήλι. Η ΕΕΛ θα πρέπει αρχικά να ικανοποιεί
τα όρια εξόδου του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Τα έργα για τη διαχείριση των ακαθάρτων περιλαμβάνουν:
• Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με
φυσικές μεθόδους ικανές να εξυπηρετήσουν
1500 κατ./ημ, δηλαδή το σύνολο των κατοίκων του Δήμου μετά από 40ετία
• Προσαγωγούς ακαθάρτων Μυρσίνης και
Φαλατάδου για τη μεταφορά στην ΕΕΛ του
συνόλου των ακαθάρτων των οικισμών του
Δήμου (1593m ωθητικού αγωγοί, 526m βαρυτικοί αγωγοί)
• Αντλιοστάσια Μυρσίνης (δυναμικότητας
10m3/hr) και Φαλατάδου (δυναμικότητας
38m3/hr) ικανά να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οικισμών για την προσεχή 40ετία
• Αντλιοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων
(38m3/hr) στο χώρο της ΕΕΛ
• Ωθητικός αγωγός (2529m, Φ160) και
βαρυτικός (411m, Φ200) για τη μεταφορά
των επεξεργασμένων λυμάτων εκτός της λεκάνης της λιμνοδεξαμενής της Λιβάδας μέχρι
την τελική θέση διάθεσης.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας θα βρίσκεται
σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων και θα αποτελείται από τις ακόλουθες επιμέρους μονάδες:
1. Πρωτοβάθμια Επεξεργασία: α)φρεάτιο
εισόδου - χονδροεσχάρα β)Μηχανική λεπτοεσχάρα γ) Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης και αναερόβιας χώνευσης ιλύος
2. Δευτεροβάθμια Επεξεργασία: α)Κλίνες
βιολογικής επεξεργασίας Στάδιο 1, β)Κλίνες
Στάδιο 2 γ) Κλίνες Στάδιο 3 δ)Σίφονες τροφοδοσίας
3.Τριτοβάθμια Επεξεργασία: α)Λίμνες ωρίμανσης β)Φίλτρα τριτοβάθμιας επεξεργασίας
γ)Μονάδα φωτοκαταλυτικής οξείδωσης
4. Έργα Εξόδου: α)Μετρητής παροχής
β)Αντλιοστάσιο και δίκτυο βιομηχανικού
νερού γ) Αντλιοστάσιο και δίκτυο διάθεσης
επεξεργασμένων
Εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές μονάδες θα εγκατασταθεί αποθήκη με τον πί-

νακα ελέγχου για τη ρύθμιση και τον έλεγχο
της λειτουργίας των αντλιών καθώς και του
Η/Ζ. Προβλέπεται και η εγκατάσταση Η/Ζ για
τις περιπτώσεις διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ο δρόμος πρόσβασης στις
παραπάνω μονάδες θα είναι χαλικόδρομος.
Δεν θα κοπούν τα δέντρα που υπάρχουν
στο οικόπεδο σήμερα και δε θα γίνει καμία
επέμβαση, καταστροφή ή μετακίνηση των
μεμονωμένων γρανιτικών ογκόλιθων που
βρίσκονται εκεί σε τυχαίες θέσεις. Θα φυτευτούν περιμετρικά και μέσα στο χώρο της ΕΕΛ
δέντρα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της
περιοχής, θάμνοι, σπάρτα, πικροδάφνες και
καλλωπιστικά καλάμια. Από τη λειτουργία
της ΕΕΛ δε δημιουργείται όχληση στο περιβάλλον. Δεν θα υπάρχει θόρυβος ούτε οσμές
γιατί θα προβλεφθεί σύστημα απόσμησης στο
αντλιοστάσιο λυμάτων στο Φαλατάδο με δοσομετρητή διαλύματος αλάτων. Οι κλίνες θα
καλυφθούν με υδροχαρή φυτά, βελτιώνοντας
την αισθητική του έργου, το οποίο διαφέρει
από μια κλασική εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων.
Τα εσχαρίσματα θα συγκεντρώνονται σε
σάκο απορριμμάτων και θα τοποθετείται σε
κάδο απορριμμάτων. Ο σάκος θα απομακρύνεται ανά εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής. Τα καλάμια επίσης θα κόβονται μία ή δυο φορές το
χρόνο και θα απομακρύνονται σε ΧΥΤΑ. Η
ξηρή χωνεμένη πρωτοβάθμια λάσπη θα χρησιμοποιείται σαν εδαφοβελτιωτικό ή θα απομακρύνεται μια φορά το χρόνο σε ΧΥΤΑ.
Για τα επεξεργασμένα λύματα υπάρχουν οι
εξής δυνατότητες διάθεσης:
1. Άντληση των επεξεργασμένων λυμάτων
για άρδευση της γύρω καλλιεργούμενης περιοχής
2. Άντληση των επεξεργασμένων λυμάτων
και στη συνέχεια διοχέτευση στις κλίνες επεξεργασίας για την ικανοποιητική ανάπτυξη
του ριζικού συστήματος των καλαμιών
3. Άντληση των επεξεργασμένων λυμάτων
προς διάθεση στον αποδέκτη
Κατά τον σχεδιασμό της εγκατάστασης επιδιώκεται ο συνδυασμός των παρακάτω κριτηρίων:
• Ευελιξία της εγκατάστασης για την αποτελεσματική λειτουργία της τόσο κατά τη
θέση σε λειτουργία όσο και με το πέρας της
εικοσαετίας και τεσσαρακονταετίας,
• Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
οχλήσεων, όπως οι οσμές, ο θόρυβος και η
προσβολή της αισθητικής του τοπίου,
• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών δαπανών και γενικά του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης,
• Διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

ΔΡΟΜΟΣ ΜΥΛΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ.Δ. ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ

Εντάχθηκε το έργο «Δρόμος Μύλοι - Θεοτόκου (Β’ Εύρεση) Δ.Δ. Υστερνίων» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη
- Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000- 2006».
Στο έργο προβλέπεται η βελτίωση του υπάρχοντος αγροτικού δρόμου που συνδέει τον
οικισμό Υστερνίων με αγροτικές εκμεταλλεύσεις μήκους 2,6 χιλιομέτρων. Το πλάτος του
οδοστρώματος θα είναι 6 μέτρα. Το Συνολικό
κόστος του έργου ανέρχεται σε 570.000,00.
Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αναθέσει
τη σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης του
έργου και σύντομα θα δημοπρατηθεί.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Εντάχθηκε το έργο «Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Καλλονής» στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 20002006», προϋπολογισμού 300.000,00 € στη
θέση «Καθρέφτα». Το έργο σύντομα θα δημοπρατηθεί.

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Μετά από αίτημα του Δήμο μας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις 10/03/2007
εγκρίθηκε η «Μελέτη Χώρου Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων Τήνου» έργο το οποίο
εντάχθηκε στο Μέτρο 4 «Μελέτες Ωρίμανσης
και Προετοιμασίας Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου» του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Τεχνική βοήθεια» του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
2000 - 2006, συνολικού προϋπολογισμού
380.000,00 €. Τελικός δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες στις αθλητικές
εγκαταστάσεις: «Κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5X5 - καλαθοσφαίρισης - πετο-

σφαίρισης» στο Τ.Δ. Καλλονής, «Κατασκευή
γηπέδου μίνι καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης στο Τ.Δ. Φαλατάδου», «Κατασκευή
γηπέδου καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης
στο Τ.Δ. Κάμπου» και «Κατασκευή κερκίδων
στο γήπεδο της Μέσης», Οι εργολαβίες συνεχίζονται κανονικά αφού ξεπεράστηκε το πρόΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...
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βλημα που είχε δημιουργηθεί λόγω της οκτάμηνης αποχής των μηχανικών του δημοσίου από
τις εκτός έδρας μετακινήσεις που είχε δημιουργήσει μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση
των έργων σε όλο το Nομό.

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΚΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Συνεχίζεται το έργο της ασφαλτόστρωσης του δρόμου Κακιάς Σκάλας που είχε σταματήσει
λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, καθότι τα ασφαλτικά πρέπει να στρώνονται με αυξημένη
θερμοκρασία. O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 521.510,36€.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ

Έχουν ξεκινήσει ήδη οι εργασίες στον αύλειο χώρο των Λουτρών και αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο σύντομα. Σκοπός του έργου είναι η διάσωση των στοιχείων του χώρου ως
χαρακτηριστικό δείγμα της χρονικής περιόδου την οποία κατασκευάστηκε, η βελτίωση της
λειτουργικότητας του και παράλληλα η εξυγίανσή του. Για την υλοποίηση των παραπάνω
προβλέπεται η επίστρωση ορισμένου τμήματος με κατάλληλο δάπεδο, η ένταξη της υφιστάμενης ράμπας στην διαμόρφωση, η επανακατασκευή, διαπλάτυνση και επέκταση του πλακόστρωτου μπροστά στις όψεις του σχολικού κτιρίου, η διευθέτηση των όμβριων υδάτων και η
διατήρηση των υφιστάμενων υπεραιωνόβιων δέντρων, διεύρυνση της περιοχής εισόδου στο
χώρο, πλακόστρωση στην ευθεία του άξονα της κεντρικής παλαιάς σκάλας.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ

Ύστερα από τις έγκαιρες και απαραίτητες ενέργειες του Δημάρχου στα πλαίσια του αιτήματος της Τ.Ε.Δ.Κ. στο Υπουργείο Εσωτερικών για εκπόνηση και χρηματοδότηση προγράμματος
έργων και δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη συνεχιζόμενη ανομβρία και μετά από τη συνάντηση στις 28/2/2007 με τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ κ. Αθανάσιο
Νάκο, εγκρίθηκαν για το Δήμο μας οι εξής χρηματοδοτήσεις:
1. Το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) για υποδομές ύδρευσης
2. Το ποσό των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) για την προμήθεια
υδροφόρου οχήματος.
Το ποσό των 300.000.00 € κατανεμήθηκε σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ Τ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ

6.600,00 €

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΣΤΕΝΗ» Τ.Δ. ΣΤΕΝΗΣ

6.600,00 €

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΣΚΑΛΑΔΟΣ»- «ΚΟΥΜΑΡΟΣ» Τ.Δ. ΚΩΜΗΣ

6.600,00 €

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΤΙΚΑΔΟΣ» (ΘΕΣΗ «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ») Τ.Δ. ΚΤΙΚΑΔΟΥ

6.600,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

6.600,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΟΥΜΑΡΟΣ» Τ.Δ. ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ

6.600,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

15.000,00 €

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΜΟΤΕΡ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

6.600,00 €

ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΖΩΔΕΜΕΝΗ - ΜΥΛΟΙ ΥΣΤΕΡΝΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ,

50.000,00 €

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ

6.600,00 €

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

15.000,00 €

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ Τ.Δ. ΚΩΜΗΣ

6.600,00 €

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΚΡΟΚΟΣ» Τ.Δ. ΚΩΜΗΣ

6.600,00 €

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ «ΠΕΡΑΣΤΡΑ» Τ.Δ. ΚΩΜΗΣ

6.600,00 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

6.600,00 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» Τ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ

101.800,00 €

Ήδη στις 1/06/2007 δημοπρατείται η προμήθεια υδροφόρου οχήματος 14 κυβικών με τιμή
119.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΦΑΓΕΙΟΥ –

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από έντονες προσπάθειες επεκτάθηκε ο σκοπός της αμιγούς Διαδημοτικής
Επιχείρησης Σφαγείου και σε Ελαιοτριβείο
και η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τις υπ’ αριθμόν 32/2007 και 6/2007
αποφάσεις του Δήμου Τήνου και Εξωμβούργου αντίστοιχα ορίστηκαν τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη που θα συγκροτούν
εφεξής το επταμελές διοικητικό συμβούλιο
της Δημοτικής επιχείρησης Σφαγείου Τήνου:
Κροντηράς Παναγιώτης, Ρουγγέρη Ελένη,
Μαρκουίζος Γεώργιος, Απέργη Ελένη, Ψάλτης Ιωάννης, Φώσκολος Γεώργιος και Αρμάος Παντελής. Πρόεδρος ορίστηκε ο Δήμαρχος Εξωμβούργου κ. Παναγιώτης Κροντηράς
και αντιπρόεδρος ο κ. Ψάλτης Ιωάννης ύστερα από ψηφοφορία των μελών.
Ήδη στις 7/6/2007 η T.Y.Δ.K. με το
υπ’αριθμόν πρωτ.5889 έγγραφό της έδωσε
εντολή για την άμεση έναρξη των εργασιών.
Περισσότερα για την εξέλιξη του έργου του
Σφαγείου και του Ελαιοτριβείου στο επόμενο
φύλλο μας.

ΠPOΣΛHΨH ΠPOΣΩΠIKOY

Μετά από δημοσίευση της ανακοίνωσης
που αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού
έξι (6) ατόμων για την κάλυψη παροδικών
αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας
και αφού κατατέθηκαν σχετικές αιτήσεις,
προσλήφθηκαν στο Δήμο μας μετά από
μοριοδότηση που έγινε από την Δημαρχιακή Επιτροπή και αφού ελέγχθηκαν από
τον Α.Σ.Ε.Π., οι παρακάτω: Λειβαδάρης
Αντώνιος, Ρώτας Χριστόφορος - Ιωάννης,
Ζαλώνης Ιωσήφ και Νάζος Νικόλαος ως
εργάτες, ο Ζαλώνης Φραγκίσκος ως Οδηγός απορριμματοφόρου και ο Ψάλτης Σωτήριος ως Χειριστής Μηχανήματος Έργου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπήρχαν άλλες
αιτήσεις εκτός αυτές των προσληφθέντων.
Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να
προκηρυχθεί η πλήρωση τεσσάρων συνολικά θέσεων μονίμου προσωπικού για τον
Δήμο μας των κατηγοριών Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
1. ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
2. ΔΕ29 Οδηγών Αυτοκινήτων
(απορριμματοφόρου)
3. ΔΕ30 Τεχνιτών (υδραυλικός)
4. ΥΕ16 Εργατών (υδρονομέων)
Η προκήρυξη έχει ήδη αποσταλεί στο
Εθνικό Τυπογραφείο και αναμένεται να
δημοσιευτεί σύντομα για να ξεκινήσει η
κατάθεση αιτήσεων.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Η Εθνική Επέτειος της Επανάστασης του
Γένους μας και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάστηκε και φέτος από το Δήμο μας
με δοξολογίες και καταθέσεις στεφάνων σε
όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου μας,
εις μνήμην των Ηρώων που θυσίασαν τη ζωή
τους για την ελευθερία. Την Πέμπτη 22 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Στενής - Φαλατάδου και την Παρασκευή 23
Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις
των μαθητών του Γυμνασίου και των Λυκείων, του Δημοτικού Σχολείου στα Λουτρά και
του Νηπιαγωγείου Στενής. Δοξολογία και
επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε την ίδια μέρα
στον ιερό ναό Αγ. Ζαχαρία στο Τ.Δ. Καλλονής και ακολούθησε η εκδήλωση των νηπίων
του Νηπιαγωγείου Εξωμβούργου. Το Σάββατο 24 Μαρτίου δοξολογίες και καταθέσεις
στεφάνων πραγματοποιήθηκαν στα Τοπικά

Διαμερίσματα Καρδιανής, Κτικάδου, Αγάπης
και Κάμπου. Στην εκδήλωση του Τ.Δ. Κάμπου
παρευρέθηκαν οι μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου Εξωμβούργου. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε η δασκάλα κ. Κρικελή
Μαρία. Την Κυριακή 25 Μαρτίου τελέστηκαν
επιμνημόσυνες δεήσεις στα Τ.Δ. Υστερνίων,
Φαλατάδου και Στενής. Στην εκδήλωση του
Τ.Δ. Στενής παρευρέθηκαν οι μαθητές και τα

νήπια του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Στενής. Στον Ιερό Ναό Παναγίας στην
Κώμη τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία και η εν συνεχεία δοξολογία και επιμνημόσυνη δέηση. Ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι και οι Τοπικοί Σύμβουλοι εκπροσώπησαν στο Δήμο μας σε όλες τις εορταστικές εκδηλώσεις.
Ο Δήμαρχος, στο μήνυμά του, επικεντρώθηκε στην μεγαλοψυχία και αυτοθυσία των
προγόνων μας για να εξασφαλίσουν την
ελευθερία και ανεξαρτησία του έθνους τους
αλλά και στον εορτασμό του μηνύματος της
έλευσης του Θεανθρώπου στη Γη. Το μήνυμα για ελευθερία και σωτηρία που απορρέει
από την Επανάσταση του Γένους και από τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου αντίστοιχα, ας εισακουσθεί από αυτούς που αμφισβητούν τον
πατριωτισμό μας και καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματά μας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το Σάββατο 10 Μαρτίου στην
Ενοριακή αίθουσα Κώμης παρουσιάστηκε η παράσταση: «Η
Σταχτο-κοκκινο-γατο-σκουφίτσα παίζει πιάνο και λέει όλα
τα παραμύθια σε ένα». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από
το Σύλλογο «Οι Φίλοι της Τήνου» σε συνεργασία με το Δήμο
Εξωμβούργου. Σε μικρούς και
μεγάλους που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμά μας, διαβάστηκαν
γνωστά και άγνωστα παιδικά
παραμύθια.
Την Τετάρτη 28 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Επαγγελματιών του
Δήμου Εξωμβούργου στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου μας.
Τα μέλη του Συλλόγου ενημερώθηκαν για τους αστυκτηνιατρικούς ελέγχους στα καταστήματα
από την κτηνίατρο κ. Φωτεινή
Παπαχρήστου, δέχτηκαν προσφορές από συνεργεία απολυμάνσεων επαγγελματικών χώρων
και αποφάσισαν την ανανέωση
των πινάκων ανακοινώσεων του
Συλλόγου που είναι τοποθετημένοι στα όρια του Δήμου μας.
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών οργάνωσε το
απόγευμα του Σαββάτου 31/03
Πασχαλινό Παζάρι. Τα παιδιά

με όπλο τους τη φαντασία και
την καθοδήγηση της δασκάλας
τους Ζαλώνη Άννας ετοίμασαν
πασχαλινές δημιουργίες που
ενθουσίασαν τους προσκεκλημένους.
Το Κέντρο Επιχειρηματικής
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΚΕΤΑ) Νοτίου Αιγαίου, στα
πλαίσια των επισκέψεών του στα
νησιά για το 2007, επισκέφθηκε
την Τήνο στις 25 και 26 Απριλίου με σκοπό να ενημερώσει τους
ενδιαφερόμενους σχετικά με τις
παρεχόμενες από το ΚΕΤΑ υπηρεσίες και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και
να ενημερώσει για θέματα που
αφορούν στη λειτουργία κάθε
επιχείρησης. Την Τετάρτη 25/04
το ΚΕΤΑ βρέθηκε στην αίθουσα
του Δημαρχιακού μεγάρου του
Δήμου μας. Η ανταπόκριση των
επιχειρηματιών, δυνητικών και
υφιστάμενων ήταν ικανοποιητική. Στην επιστολή του προς
το Δήμαρχο ο Διευθυντής του
ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου κ. Καλώστος Γεώργιος τον ευχαρίστησε
θερμά για το άμεσο προσωπικό ενδιαφέρον του και για την
επιτυχή έκβαση της αποστολής
και επιπλέον ανέφερε: «..Εύχομαι η παρουσία μας στην Τήνο

να ήταν εποικοδομητική και
οι επαφές που είχαμε τόσο με
τους εκπροσώπους των κλαδικών φορέων όσο και με τους
ντόπιους επιχειρηματίες να
αποφέρουν τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα για την καλύτερη
δυνατή ανάπτυξη του νησιού».

Την Παρασκευή 20/4/2007 η
διεύθυνση και το προσωπικό του
ΚΗΦΗ οργάνωσαν για τους ηλικιωμένους του προγράμματος
εκδρομή στην «Φανερωμένη».
Οι τρόφιμοι εκεί έψησαν, χόρεψαν, τραγούδησαν και είχαν την
ευκαιρία να περπατήσουν και
να θαυμάσουν τις ομορφιές της
περιοχής.
Από τις 16/04/2007 έως
19/04/2007 ο υπάλληλος του
Τμήματος Εσόδων του Δήμου
μας παρακολούθησε στην Αθήνα σεμινάριο με θέμα «Τα έσοδα των ΟΤΑ» από ιδιωτική εται-

ρία που παρέχει εξειδικευμένη
επιμόρφωση για ΟΤΑ - ΝΠΔΔ
- ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Την Παρασκευή 27/04/2007
πραγματοποιήθηκε από το
ΥΠΕΣΔΔΑ και το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ημερίδα με θέμα:
«Θέματα Ασφάλισης
Αρμοδιότητας Ανταποκριτών» στη Σύρο. Το
σεμινάριο παρακολούθησαν τέσσερις ανταποκριτές του ΟΓΑ από το
Δήμο μας.
Την Κυριακή 29 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν από το Σύλλογο Απανταχού Φαλαταδιανών Τήνου τα
εγκαίνια της «Παλιαμάντρας»
- του Παλαιού υδραγωγείου
Φαλατάδου που η χρονολόγησή
του εκτιμάται στα 1750 - 1850.
Ο αγιασμός του χώρου ακολούθησε της Θείας Λειτουργίας στον
Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Φαλατάδου προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σύρου
- Τήνου κ.κ. Δωρόθεου Β΄. Στην
εκδήλωση αυτή ο Σύλλογος Απανταχού Φαλαταδιανών τίμησε
τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κροντηρά και το Δήμο Εξωμβούργου για τη συνεχή προσφορά και
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συμμετοχή του στις προσπάθειες
του Συλλόγου.
Στα πλαίσια της κοινωνικής
δράσης του Δήμου μας σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου,
την Κοινότητα Πανόρμου, το


κλιμάκιο αιμοδοσίας του νοσοκομείου Παίδων « Αγία Σοφία»
και το Κέντρο Υγείας Τήνου οργανώθηκε για την περιφέρειά
μας εθελοντική αιμοδοσία: στο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Τ.Δ.

ΚΩΜΗΣ την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ από τις   18:30 έως 21:00
και στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Τ.Δ. ΣΤΕΝΗΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ από τις 18:30 έως 21:00. Ο
αριθμός των δημοτών που αντα-

ποκρίθηκαν στο κάλεσμα για
αιμοδοσία, ήταν ιδιαίτερα αυξημένος, περισσότερο από κάθε
φορά, γεγονός που αποδεικνύει
την ολοένα και αυξανόμενα ευαισθητοποίηση τους.

Η Διεύθυνση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Λουτριανών Τήνου «Παναγία η Πηγαδιώτισσα»
για την χορηγία του ποσού των 100 € καθώς και τον Σύλλογο Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις για την προσφορά των 150 €.

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

τι» για τις επισκέψεις και τη φροντίδα που της προσέφεραν, καθώς
Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στο πένθος μας για το θά- και τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας
νατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΡ. ΚΡΗΤΙ- Τήνου για τον επιστημονικό και επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο
ΚΟΥ. Επίσης αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Δήμο την αντιμετώπισαν όλες τις φορές που χρειάστηκε να νοσηλευτεί εκεί.
Εξωμβούργου και τις εργαζόμενες στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίΤα παιδιά και τα εγγόνια

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ...
Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου μας ανατέθηκαν προς εκτέλεση τα παρακάτω έργα:
•Συντήρηση παραδοσιακών καμάρων •Συντήρηση υπάρχοντος υπόστεγου οι- 5.400,00€.
οικισμού Αγάπης Τ.Δ. Αγάπης με ποσό κισμού Κρόκου Τ.Δ. Κώμης, με ποσό •Συντήρηση πλα5.000,00€
3.760,00€
κόστρωσης έξωθεν
•Κατασκευή ξύλινου κάγκελου με πέτρινο •Επισκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ιερού Ναού Τιμίου
κολωνάκι στο δρόμο προς το νεκροταφείο Τζάδου Τ.Δ. Στενής, με ποσό 6.000,00€
Σταυρού οικισμού
Τ.Δ. Αγάπης, με ποσό 4.000,00€
•Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Κτικάδου του Τ. Δ.
•Κατασκευή πέτρινου υπόστεγου Τ.Δ. Αγά- Μέσης του Τ.Δ. Στενής, με ποσό 6.600,00€ Κτικάδου, με ποσό 2.900,00€.
πης, με ποσό 4.000,00€.
•Κατασκευή κουφωμάτων για το Πνευματικό •Επισκευή Συντήρηση παλαιάς πηγής «Κα•Κατασκευή ποτίστρας στον οικισμό Κάμπος Κέντρο της Μυρσίνης Τ.Δ. Στενής, με ποσό ζάνι» και καθαρισμός ρέματος λαγκαδιού
του Τ.Δ. Κάμπου, με ποσό 2.000,00€
6.000,00€
«Καζάνι» οικισμού Χατζηράδου, με ποσό
•Πλακοστρώσεις οικισμού Κάμπου Τ.Δ. Κά- •Ελαιοχρωματισμός πρώην Δημοτικού Σχο- 3.500,00€.
μπου, με ποσό 6.600,00€
λείου οικισμού Ποταμιάς Τ.Δ. Στενής, με •Διαμόρφωση πλατείας έξωθεν Ιερού Ναού
•Κτίσιμο τοίχου στον οικισμό Ταραμπάδο ποσό 6.000,00€
Παναγίτσας οικισμού Κιονίων Δ. Δ. ΚτικάΤ.Δ. Κάμπου, με ποσό 6.600,00€
•Τσιμεντόστρωση δρόμου στην περιοχή δου, με ποσό 4.000,00€.
•Συντήρηση και τοποθέτηση πλακιδίων και από Άγιο Ιωάννη προς Άγιο Στυλιανό και •Κατασκευή ξύλινου πεζόδρομου κατά μήπλακών πλατείας οικισμού Σμαρδακίτου, με στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Τ.Δ. Στενής, κος του παραλιακού δρόμου Κιονίων για την
ποσό 4.000,00€
με ποσό 6.000,00€
ασφαλή διέλευση πεζών, στον οικισμό Κιόνια
•Πλακόστρωση και συντήρηση πηγαδιού οι- •Επισκευή πλακόστρωσης οικισμού Στενής του Τ. Δ. Κτικάδου, με ποσό 6.000,00€.
κισμού Ξινάρας Τ.Δ., με ποσό 6.600,00€
Τ.Δ. Στενής, με ποσό 6.000,00€
•Επισκευή συντήρηση δικτύου αποχέτευσης
•Επισκευή και συντήρηση καλντεριμιών στο •Τσιμεντόστρωση δρόμου από Τσικνιά οικισμού Υστερνίων Τ.Δ. Υστερνίων, με ποσό
Τ.Δ. Καλλονής, με ποσό 6.000,00€
προς Σάντα Μαργαρίτα Τ.Δ. Στενής, με ποσό 5.700,00€.
•Αντικατάσταση πλυσταριού Αετοφωλιάς και 6.000,00€
•Επισκευή διαρροής στην πλατεία Δημοδιευθέτηση όμβριων υδάτων οικισμού Αετο- •Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στο Καμάρι τικού Σχολείου Τ.Δ. Υστερνίων, με ποσό
φωλιάς Τ.Δ. Καλλονής, με ποσό 6.000,00€ Δ.Δ. Στενής, με πόσο 6.000,00€
5.000,00€
•Διαμόρφωση εισόδου Κάτω Κλείσματος από •Τσιμεντόστρωση οδού στη θέση Καβά- •Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού στα
την πλευρά του κάμπου (Λιβάδι) - πέτρινος κι οικισμού Κέχρου Τ.Δ. Στενής, με ποσό Υστέρνια στη θέση Γεφύρι έως Κάτω Πηγάδι
τοίχος Τ.Δ. Καλλονής, με ποσό 5.000,00€
6.600,00€.
Δ.Δ. Υστερνίων, με ποσό 6.000,00€
•Επισκευή και συντήρηση καλντεριμιών στο •Επισκευή συντήρηση γραφείου στο Τοπικό •Καθαρισμός, Συντήρηση μονοπατιών στο
Τ.Δ. Καλλονής, με ποσό 6.000,00€
Διαμέρισμα Φαλατάδου, με ποσό 6.000,00€ Δ.Δ. Καρδιανής (Βρύσι - Ξυνάρι - Κάτω
•Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Βουρνά, •Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού - Καρδιανή - Καλύβια - Γιαννάκη), με ποσό
δρόμου προς Σπηλιά και στα χαντάκια Κο- υδροχρωματισμού για το κτίριο του Τ.Δ Φα- 6.500,00€
λυμπήθρας Τ.Δ. Κώμης, με ποσό 6.000,00€ λατάδου, με ποσό 3.000,00€
•Έργα αντιστήριξης - επισκευής προστατευ•Πλακόστρωση δρόμου κάτω από την Εκ- •Διαμόρφωση συντήρηση υπάρχοντος δρό- τικών τοίχων και διαπλάτυνση δρόμων στο
κλησία της Παναγίας στην Κάτω Κώμη, με μου προς Λιδάκια Τ.Δ. Φαλατάδου, με ποσό Δ.Δ. Καρδιανής, με ποσό 6.000,00€
ποσό 4.500,00€
5.000,00€
•Πλακόστρωση με μάρμαρο Τήνου στο
•Κατασκευή τοιχίου από τις τουαλέτες μέχρι •Πλακόστρωση έξωθεν Νεκροταφείου οι- δρόμο από τη σκάλα δίπλα στην εκκλησία
τον υπάρχων τοίχο στον οικισμό Κολυμπή- κισμού Βωλάξ Τ.Δ. Φαλατάδου, με ποσό του Σαντίσιμου στο Τ.Δ. Καρδιανής, με ποσό
θρα Τ.Δ. Κώμης, με ποσό 3.000,00€
6.600,00€
6.000,00€
•Κατασκευή ιατρείου Κρόκου στο Δ.Δ. Κώ- •Διαμόρφωση πλατείας Κτικάδου οικι- •Συντήρηση κτιρίου Κιουράς στο Δ.Δ. Καρμης, με ποσό 6.000,00€
σμού Κτικάδου του Δ. Δ. Κτικάδου, με ποσό διανής, με ποσό 4.402,05€

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ
• Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 11/2007 απόφαση ορίστηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου: Πρόεδρος ο Δήμαρχος κ.
Κροντηράς Παναγιώτης και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων
ως Μέλη ο κ. Μουρίκης Ευάγγελος με αναπληρωτή τον Παλαμάρη
Αλέξανδρο και η κ. Αρμάου Φραγκίσκα με αναπληρώτρια την κ. Παλαμάρη Ιωσηφίνα.
• Συστάθηκε η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Εξωμβούργου Τήνου του οποίου το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους :
α) Τον Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωτή την εκάστοτε Νηπιαγωγό. Β) Την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Φιλιππούση Φραγκίσκα με αναπληρώτρια την κ. Βιδάλη Μόνικα. Γ) Την κ. Δενεκαρία Μαρία - Πρόεδρος Τ.Δ. Κώμης με
αναπληρωτή τον κ. Φιλιππούση Γεώργιο - Πρόεδρο Τ.Δ. Κάμπου.δ)
Την κ. Ρουγγέρη Ελένη - Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ.
Ζαλώνη Νικόλαο - Δημοτικό Σύμβουλο και ε) Τον κ. Ζαλώνη Ιωάννη
ως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Εξωμβούργου Τήνου - με αναπληρωτή τον κ. Ξενόπουλο Αντώνιο
- Δημοτικό Σύμβουλο.
• Συστάθηκε η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Στενής- Φαλατάδου του οποίου το Νομικό Πρόσωπο θα
διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
α) Τον Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου με αναπληρωτή την εκάστοτε
Νηπιαγωγό. Β) Την Εκπρόσωπο γονέων από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων, η κ. Τζέ Παρασκευή με αναπληρώτρια την κ. Παλαμάρη
Άννα γ) Τον κ. Ζαλώνη Στέφανο - Πρόεδρο Τ.Δ. Στενής με αναπληρωτή τον κ. Μέγκουλα Αλέξανδρο - Πρόεδρο Τ.Δ. Φαλατάδου. δ)
Τον κ. Οριάνο Φίλιππο - Δημοτικό Σύμβουλο με αναπληρωτή τον κ.
Αρμάο Λορέντζο - Δημοτικό Σύμβουλο και ε) Τον κ. Φώσκολο Νικόλαο ως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής - Δημοτικό Σύμβουλο με
αναπληρωτή τον κ. Τριαντάφυλλο Νικόλαο - Δημοτικό Σύμβουλο.
• Ορίστηκαν εκπρόσωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικό
Ταμείο Τήνου - Άνδρου οι: Α) 1ο Τακτικό Μέλος ο Δήμαρχος κ. Κροντηράς Παναγιώτης με αναπληρωτή τον κ. Ζαλώνη Νικόλαο- Δηνοτικό Σύμβουλο και Β) 2ο Τακτικό Μέλος ο Δημοτικός Σύμβουλος
και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζαλώνης Ιωάννης με
αναπληρώτρια την κ. Ρουγγέρη Ελένη - Δημοτικό Σύμβουλο.
• Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους 2007 του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου όπως καταρτίσθηκε
και εισήχθη προς ψήφιση από την Δημαρχική Επιτροπή του Δήμου, ο
οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:
Α. ΕΣΟΔΑ
Β. ΕΞΟΔΑ
1. Τακτικά

1.395.795,84€

1. Έξοδα Χρήσης

1.345.158,84€

2. Έκτακτα

4.555.061,71€

2. Επενδύσεις

4.811.608,88€

3. Παρελθόντων Οικ. Ετών

251.491,64€

3. Προβλέψεις

588.204,88€

4. Εισπράξεις από δάνεια

19.127,49€

4. Αποθεματικό

42.542,42€

5. Εισπράξεις υπέρ

Δημοσίου, κλπ.

198.418,26€

6. Χρηματικό Υπόλοιπο

367.61978€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.787.514,72€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.787.514,72€

• Παραχωρήθηκε το Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου στην Τοπική
Επιτροπή Τήνου της Ελληνικής Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να υλοποιούνται τα προγράμματα της Τοπικής Επιτροπής, να φιλοξενούνται

εκθέσεις, ημερίδες, παρουσιάσεις και εργαστήρια και γενικότερα να
στεγαστεί ως φορέας η Τοπική αυτή Επιτροπή υπό τους όρους του
Τοπικού Συμβουλίου Κτικάδου.
• Συγκροτήθηκαν επιτροπές του Δήμου Εξωμβούργου και ορίστηκαν τα μέλη τους ως εξής:
Επιτροπή Υγείας - Πρόνοιας:1. Βιδάλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος
- Πρόεδρος 2. Ζαλώνης Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος 3. Από τον
εκάστοτε Αγροτικό Ιατρό Στενής με αναπληρωτή τον εκάστοτε Αγροτικό
Ιατρό Κώμης 4. Μέγκουλας Αλέξανδρος - Πρόεδρος Τ.Δ. Φαλατάδου 5.
Δενεκαρία Μαρία - Πρόεδρος Τ.Δ. Κώμης
Επιτροπή Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων: 1. Φώσκολος Μάριος - Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος 2.
Σώχος Εμμανουήλ - Δημοτικός Σύμβουλος 3. Πρωτόπαπας Μιλτιάδης
- Πρόεδρος Τ.Δ. Υστερνίων 4. Φραντζέσκα Δασύρα 5. Διαμαντοπούλου
Ουρανία.
Επιτροπή Τουρισμού και Προβολής του Δήμου: 1. Φώσκολος
Μάριος - Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος 2. Ζαλώνης Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος 3. Αλβέρτης Κωνσταντίνος 4. Πρελορέντζος Αντώνιος 5. Φωσκόλου Μαρία 6. Κεφαλλωνίτου Μαρίνα 7. Δεσύπρης Συμεών.
Επιτροπή Καθαριότητας - Αποχέτευσης - Ηλεκτροφωτισμού
και Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξωραϊσμού του Δήμου: 1.
Ξενόπουλος Αντώνιος - Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φώσκολος Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος 3. Οριάνος Φίλιππος - Δημοτικός Σύμβουλος 4. Κουκουλάς Πέτρος - Δημοτικός Σύμβουλος 5. Βιδάλη Ιωσηφίνα
- Πρόεδρος Τ.Δ. Κτικάδου 6. Κρητικός Ιωσήφ - Τοπικός Σύμβουλος Τ.Δ.
Κάμπου 7. Αρμάος Θωμάς - Τοπικός Σύμβουλος Τ.Δ. Καλλονής
Επιτροπή Σφαγείων: 1. Βιδάλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
2. Ζαλώνης Στέφανος - Πρόεδρος Τ.Δ. Στενής 3. Παλαμάρης Γεώργιος
4. Τζές Ανδρέας 5. Κροντηράς Περικλής.
Επιτροπή Πολιτιστικών Ζητημάτων και Οργάνωσης Εκδηλώσεων: 1. Βιδάλης Αντώνιος - Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης - Πρόεδρος 2. Ζαλώνης Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος 3.
Χαρικιοπούλου Τερέζα 4. Καλούμενος Μάνθος 5. Αναστασάκη Καλλιόπη
6. πατήρ Μάρκος Φώσκολος 7. Κουσουνάδη Ελένη
Επιτροπή Αθλητισμού: 1. Φώσκολος Νικόλαος - Δημοτικός Σύμβουλος - Πρόεδρος 2. Βιδάλης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος 3. Κοκονάκης
Σταύρος 4. Αρμάος Κώστας 5. Ρουγγέρης Νικόλαος 6. Ρήσσος Ραφαήλ
7. Ζαλώνης Νικόλαος
Επιτροπή Αγροτικής Αναπτυξης: 1. Ζαλώνη Ιωαννης - Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου - Πρόεδρος 2. Ρουγγέρη Ελένη - Δημοτικός Σύμβουλος 3. Σκλάβος Γεώργιος 4. Νάζος Γεώργιος 5. Δενεκαρία Μαρία Πρόεδρος Τ.Δ. Κώμης 6. Πόντης Νικόλαος 7. Φιλιππούσης Ματθαίος.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος μας πρόκειται να δημιουργήσει
Τοπικό Συμβούλιο Νέων. Ο θεσμός αυτός εμφανίζεται σε όλα
τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει την
προώθηση της ενεργούς και διευρυμένης συμμετοχής των νέων
στα κοινά και ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία. Προκειμένου να
δημιουργηθεί και στο Δήμο μας, καλείστε όλοι οι δημότες ηλικίας από 15 έως 28 ετών να υποβάλλετε αίτηση στην υπηρεσία
μας για να εγγραφείτε στο μητρώο νέων. Η εγγραφή σας είναι το
πρώτο στάδιο για την υλοποίηση των Συμβουλίων.
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε στα
τηλέφωνά μας από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 15:00.

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝΟΥ
Τήνος 20 Απριλίου 2007
Προς: Δήμαρχο Εξωμβούργου Τήνου
Θέμα: Δημοσίευμα εφημ. «εν δραση»
Κοιν: Τοπικός τύπος
Κύριε Δήμαρχε
Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας του δήμου «εν δράση», υπάρχει δημοσίευμα σχετικό με την αναφορά του βουλευτή Κυκλάδων του
ΠΑΣΟΚ Παν. Ρήγα προς τον υπ. Εθνικής Άμυνας Βαγγέλη Μεϊμαράκη για το θέμα της διάκρισης κατά την τελετή ορκωμοσίας καθολικών στο θρήσκευμα στρατευμένων. Όμως, θα ήταν πληρέστερη η
ενημέρωση των συμπατριωτών μας αν στο δημοσίευμα αναφέρατε
και την ανάλογη, δημόσια μάλιστα, παρέμβαση του προέδρου του
Συνασπισμού Αλέκου Αλαβάνου, ο οποίος όχι μόνο με αφορμή το
περιστατικό που προκάλεσε την τοποθέτηση του κυρίου Ρήγα (ορκωμοσία τον Αύγουστο οπλιτών στην Άρτα), αλλά επανειλημμένα (και
επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ) έχει τοποθετηθεί στο θέμα. Μάλιστα, για το
τελευταίο αυτό περιστατικό υπήρξε στις 01/09/2006 συνάντησή του
με τον αρχιεπίσκοπο των εν Αθήναις Καθολικών σεβ. Νικόλαο Φώσκολο μετά το τέλος της οποίας ο Αλέκος Αλαβάνος δήλωσε ανάμεσα
στα άλλα: «κατάγομαι από έναν τόπο, την Τήνο, όπου συμβιώνουν
ειρηνικά και φιλικά ορθόδοξοι και καθολικοί. Πιστεύω ότι αυτό θα
έπρεπε επιτέλους, να ισχύει για όλη τη χώρα και όλα τα δόγματα και
θρησκεύματα. Οι κάθε είδους διακρίσεις και ξεχωριστές ορκωμοσίες
θα πρέπει να λήξουν». (Από δημοσιεύματα στις εφημερίδες «Ελευθεροτυπία», «Αυγή», «Ποντίκι»).
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
Αγαπητοί φίλοι της Πολιτικής Κίνησης Συνασπισμού Τήνου,
Με χαρά δημοσιεύουμε την επιστολή σας, με την εξής παρατήρηση:
Η πρόθεσή μας ήταν απλά να δημοσιεύσουμε στην εφημερίδα μας το
έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο μας κοινοποίησε
ο κ. Παναγιώτης Ρήγας, καθώς κρίναμε ότι θα ήταν καλό να ενημερωθεί το κοινό. Δεν κάναμε εκτενές ρεπορτάζ για να καλύψουμε και
τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο κ. Αλαβάνος. Άλλωστε δεν είναι
αυτός ο σκοπός της εφημερίδας μας. Θα παρακαλούσαμε παρόλα
αυτά να μας αποστέλλετε Δελτία Τύπου τα οποία ευχαρίστως θα δημοσιεύουμε. Επίσης καλό θα ήταν να υπογράφετε το κάθε έγγραφο
που μας αποστέλλετε, ή έστω να υπάρχει μια διεύθυνση για να διευκολύνεται ο τρόπος απάντησής μας.
Π.Κ.



ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων
Από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο 2007-2008 αρχίζουν από 1η
Μαρτίου 2007.
Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόμος θεσμός διά βίου μάθησης
ο οποίος συμπληρώνει το παραδοσιακό (διά ζώσης) μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων της Γ.Γ.Ε.Ε. του
Υ.Π.Ε.Π.Θ. Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε. Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. ξεκίνησε πιλοτικά την λειτουργία του κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική
περίοδο 2006-2007. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεμβρίου 2007 - Ιουλίου 2008 προσφέρονται δύο (2) εκπαιδευτικά
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση,
ετήσιας διάρκειας, 250 ωρών το καθένα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).
2. Οικονομία - Διοίκηση - Επιχειρήσεις (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).

Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης».
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. απευθύνονται
σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και πάνω. Η
υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα τμήματα μάθησης για τα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνεται από την 1η Μαρτίου 2007 έως
την 20η Μαΐου 2007. Για την ένταξη των εκπαιδευόμενων σε
τμήματα μάθησης προαπαιτείται η έγκαιρη συμπλήρωση ειδικής φόρμας αίτησης ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.
keeenap.gr/lms/. Εάν η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης
είναι αδύνατη, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατά
νομό Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) όπου μπορούν να
προμηθευτούν την έντυπη φόρμα και να καταθέσουν την αίτηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.: www.gsae.edu.gr/keeenap.asp. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην έδρα του Κ.Ε.Ε του νομού σας.

Ο Δήμος Εξωμβούργου Τήνου οργανώνει την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2007 και ώρα: 19:00
στο αίθριο του Δημαρχιακού μεγάρου ημερίδα με θέμα:
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ
ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΤΗΝΟΣ»
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Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Εξωμβούργου Τήνου, κ. Κροντηρά Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
Παναγιώτη. Χαιρετισμός από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέ- ΚΑΦΕΣ - ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ.
ρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Κόκκινο Χαράλαμπο. Χαιρετισμός από 2η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩτον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Ιωάννη Βρούτση. Σύντομοι χαιρετιΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
σμοί εκπροσώπων τοπικών Φορέων
ΕΛΛΑΔΑΣ»
Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας που
1η ΕΝΟΤΗΤΑ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΝΟΥ»
Μαρία Δελατόλα - Παγανέλη «Ο ρόλος των Εθελοντικών και Δημοτι- εντάσσει και στηρίζει τις κοινωνικές δομές του Δήμου Εξωμβούργου
κών Κοινωνικών Δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών για Ηλικιωμένους Τήνου Δεκαβάλλας Ιωάννης, Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κυστην Τήνο» Μαλλιάρη Μαρία & Παρασκευά Ελένη, Νοσηλεύτριες κλάδων Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπρόσωπος της Ελληνική
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Παρουσίαση της Δομής «Βοήθεια Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Λουλουδάκη Δέστο Σπίτι» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου π. Σεβαστιανός Φρέρης, σποινα Επιστημονική Διευθύντρια Κ. Υ. Τήνου, ως εκπρόσωπος του
Πρόεδρος του Συλλόγου «Φίλοι Κ.Υ. Τήνου Ν. Κόγκος» Παρουσίαση Κέντρου Υγείας Τήνου Μηλιώνης Σταύρος, μέλος της συντονιστιτης δράσης του Συλλόγου «Φίλοι του Κέντρου Υγείας Τήνου, Νικόλαος Κό- κής επιτροπής, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο, Κ.Ε.Α.Ν. ως Εκπρόσωπος της
γκοςκαι της «κατ’ οίκον νοσηλείας» Βογιατζή - Χριστίδη Αικατερίνη, Καμπάνιας 800 Μ.Κ.Ο. για το Σύνταγμα Μεσθεναίου Ελίζαμπεθ ως
Υπεύθυνη Προγράμματος «Κ.Η.Φ.Η.» Παρουσίαση της Δομής «Κέντρο εκπρόσωπος για την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «50+Ελλάς»

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου



Φ Ε Σ ΤΙΒΑΛ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ
Το Σάββατο 5 Μαΐου πραγματοποιήθηκε φέτος
η καθιερωμένη πλέον «Γιορτή της Αγκινάρας»
στην Κώμη που είχε μεγάλη προσέλευση τόσο
από Τηνιακούς, όσο και από ξένους, καθώς η
Γιορτή της Αγκινάρας έγινε ευρέως γνωστή από
το Τουριστικό Πανόραμα 2007. Οι επισκέπτες
της «Γιορτής» γεύτηκαν την αγκινάρα σε δεκατέσσερις διαφορετικές συνταγές, δημιουργήματα των νοικοκυρών του χωριού που έβαλαν όλη
τους την τέχνη και καλή διάθεση για την προώθηση του τοπικού τους
προϊόντος. Για την παρασκευή τους χρειάστηκαν να
καθαριστούν 7.500 περίπου
αγκινάρες που προσφέρθηκαν από τους παραγωγούς
του χωριού. Οι μαγειρικές
συνοδεύτηκαν από μουσική
και χορό αλλά και από μια
ζωντανή παρουσίαση του
τρόπο εκτέλεσης δύο συνταγών. Στα πλαίσια της προώθησης και της διαφήμισης της «τηνιακής αγκινάρας» τυπώθηκαν και
διανεμήθηκαν στους επισκέπτες έξι διαφορετικά
καρτ - ποσταλ με συνταγές που έχουν βάση την
αγκινάρα. Ο Δήμαρχος τίμησε όλους όσους
εργάστηκαν για την εκδήλωση αλλά και τον κ.

Φόνσο που σύμφωνα με μαρτυρία του έφερε την
αγκινάρα στην Κώμη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες
που βοήθησαν στην παρασκευή των φαγητών
και στην πραγματοποίηση της όλης εκδήλωσης,
στην πρόεδρο και τα μέλη του Τοπικού Συμβου-

λίου Κώμης για την άψογη οργάνωση και τέλος
στους παραγωγούς του χωριού που προσέφεραν αφιλοκερδώς κάθε είδους προϊόντα που
χρειάστηκαν για την παρασκευή των λιχουδιών.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλοί επίσημοι εκ των οποίων ο βουλευτής κ. Παναγιώτης
Ρήγας, ο Νομάρχης κ. Μπάιλας Δημήτρης, ο
Έπαρχος κ. Ραφαήλ Μωραίτης, ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Πανόρμου κ. Ηλίας Τζαβελόπουλος,
ο πρόεδρος της Ε.Τ.Α.Α. κ. Ιωάννης Βούρτσης,
η κ. Τσαγκαράκη, υπεύθυνη του προγράμματος
Ο.Π.Α.Α.Χ. της Αναπτυξιακής Εταιρείας, Επαρχιακοί
και Δημοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου Εξωμβούργου
και του Δήμου Τήνου κ.α.
Η δράση χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 - 2006» - Άξονας
7 - Ο.Π.Α.Α.Χ. και συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού με
Δομή Στήριξης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Συντονιστική Επιτροπή των Δομών και των Αυτόνομων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Νομού Κυκλάδων
σας προσκαλεί σε εκδήλωση για τη Δια Βίου Εκπαίδευση.

Ομιλητής θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Γ.Γ.Ε.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επίκ. Καθηγητής κ. Κων/νος Τσαμαδιάς
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 20.00
στο αίθριο του Δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Εξωμβούργου στην Ξινάρα.
Κατά την εκδήλωση στελέχη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Νομού θα παρουσιάσουν τις δράσεις και θα απονεμηθούν τα Πιστοποιητικά σε πολίτες του νησιού που αποφοίτησαν
από τα εκπαιδευτικά - επιμορφωτικά προγράμματα (ΚΕΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΝΕΛΕ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-‘ΗΡΩΝ’, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-‘ΗΣΙΟΔΟΣ’, ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ IV)
Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ
20.00 - 20.05 Καλωσόρισμα • 20.05 - 20.20 Χαιρετισμοί
Μητροπολίτης Σύρου, Σεβασμιότατος κος ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄
Επίσκοπος Καθολικής Εκκλησίας Νάξου-Τήνου, Σεβασμιότατος κος
Νικόλαος Δήμαρχος Εξωμβούργου, κ. Παναγιώτης Κροντηράς
Δήμαρχος Τήνου, κ. Ορφανός Σίμος Κοινοτάρχης Πανόρμου, κ.
Τζαβελόπουλος Ηλίας Έπαρχος Τήνου, κ. Μωραϊτης Ραφαήλ
Βουλευτές Νομού Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κος Κόκκινος Χαράλαμπος
20.20 - 20.40 Ομιλία Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Ε.Ε.
Επίκ. Καθηγητής κος Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ.
20.40 - 21.00 Παρουσίαση Δράσεων των Δομών του Ν. Κυκλάδων
κος Μπαρμπούνης Ευστάθιος, Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων κος Σπανός Πέτρος, Υπεύθυνος Σχολής Γονέων
κος Αναστασίου Αθανάσιος, Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής

Λαϊκής Επιμόρφωσης
21.00 - 21.20 Παρουσίαση Δράσεων
των Αυτόνομων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ν. Κυκλάδων
κος Φακορέλης Μιχαήλ, Δ/ντης
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων και
Πρόεδρος Ν.ΕΠ.ΕΚ.Ε. - ‘ΗΡΩΝ’ κα
Βλαχοσωτηρίου Αικατερίνη, Υπεύθυνη Προγράμματος ‘ΗΣΙΟΔΟΣ’ κος
Μπαρμπούνης Ευστάθιος , Υπεύθυνος
Προγράμματος «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης σε Εργαζόμενους Μετανάστες»
21.20 - 21.30 Απονομή Πιστοποιητικών
21.30 - 22.00 Μπουφές (χορηγία του
Δήμου Εξωμβούργου)
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