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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αριθ.Αποφ. 84/2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ : Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου
και του ΓΕ.Λ. Ορμύλιας
Στην Ορμύλια σήμερα, στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μ.μ
στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε
σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας
Πολυγύρου,

ύστερα από την

Ορμύλιας του Δήμου

23114/17-12-2014 έγγραφη

πρόσκληση του

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

πέντε (5) μελών βρέθηκαν

παρόντα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σαραφίδης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

2. Τσιπέλης Δημήτριος
3. Γουργούρης Βασίλειος

0

4. Γεωργούδης Γεώργιος
5. Τσινάς Ιωακείμ
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ζαββού Μαρία, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου
Πολυγύρου κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ζήτησε να συζητηθεί στα διάφορα θέματα το
θέμα «Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του
ΓΕ.Λ. Ορμύλιας» και εφόσον κανένας δεν είχε αντίρρηση ανέφερε ότι: μετά από επιτόπιο
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έλεγχο στις κτιριακές εγκαταστάσεις

του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Ορμύλιας

διαπιστώσαμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει ελαιοχρωματισμός του εσωτερικού και
εξωτερικού χώρου, να αντικατασταθούν οι κλειδαριές και τα χερούλια σε όλες τις πόρτες,
να γίνει αλλαγή πέντε θυρών και να τοποθετηθούν πλακάκια στις τουαλέτες.
Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα καθώς το Γυμνάσιο Ορμύλιας
συμμετέχει για δεύτερη χρονιά σε διεθνή πολυμερή σχολική σύμπραξη Comenius και τον
ερχόμενο Μάιο επίκειται επίσκεψη αντιπροσωπειών εκπαιδευτικών και μαθητών των
συνεργαζόμενων ξένων σχολείων στην Ορμύλια και τυχόν άσχημη εικόνα των σχολείων
θα προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις στις ξένες αποστολές.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ορμύλιας αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και
μετά διαλογική συζήτηση
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου

την άμεση ανάγκη για συντήρηση και

επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γυμνασίου και του ΓΕ.Λ. Ορμύλιας και
συγκεκριμένα :
1. Ελαιοχρωματισμό εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
2. Αντικατάσταση κλειδαριών και χερουλιών σε όλες τις αίθουσες
3. Αλλαγή πέντε θυρών
4. Τοποθέτηση πλακιδίων στις τουαλέτες
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

84/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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