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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 6/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ
Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 6/17.3.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.Σ.
θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
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Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Βνξδόο Χξήζηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
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Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θσκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη
παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα,
Πνιπγύξνπ, β) Μαραηξάο Αλδξέαο, Μεηακόξθσζεο, γ) άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, δ)
Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, Οιύλζνπ, ε) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο, ζη) Κπξηώηεο
Αλαζηάζηνο, Παιαηόρσξαο, δ) Γηάλλνο Αζαλάζηνο, Ρηδώλ.
Σηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Φιηνύκεο Αλδξέαο
απνρώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ πξώηνπ ζέκαηνο, θαη ν θ. Γήκαξρνο απνρώξεζε ζηελ αξρή
ηεο ζπδήηεζεο ηνπ πέκπηνπ ζέκαηνο, θαη δελ επαλήιζαλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 13ν
Αξηζκόο Απόθαζεο : 136

πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Παηδείαο

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ
Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Χξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε:
«Σύκθσλα κε ηνλ Νόκν 1566/85 ην άξζξν 50 ζπγθξνηείηαη δεκνηηθή ή θνηλνηηθή επηηξνπή
παηδείαο ζηελ νπνία πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκκεηέρεη ν Γήκαξρνο ή νπνηνζδήπνηε νξίδεηαη
άιινο κε απόθαζε Γεκνηηθνύ, Κνηλνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, έλαο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ
πξσηνβάζκηαο, έλαο Γηεπζπληήο ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο, εθπξόζσπνη θνηλσληθνύ θνξέα
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(κέρξη δπν ην κέγηζην αξηζκό), θαζώο επίζεο θαη από έλαλ εθπξόζσπν ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ
νξγαλώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αλ ππάξρεη.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή παηδείαο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ
ηελ νπνία εηζεγνύκαη ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην έρεη σο εμήο:
Πξόεδξν, ηνλ θ. Εαγγίια Γεκήηξην, κε αλαπιεξσηή εκέλα, ηνλ Βνξδό ηνλ Φξήζην
εθπξνζώπνπο από ηελ Πξσηνβάζκηα, θύξην κέινο ηνλ θ. Σηξέπθν Γεώξγην Γηεπζπληή
ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πνιπγύξνπ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θα. Παπαληθνιάνπ Δπηπρία
δηεπζύληξηα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Οξκύιηαο (ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ
Γηεπζπληνύ πξσηνβάζκηαο)
εθπξνζώπνπο από ηελ Γεπηεξνβάζκηα, θύξην κέινο ηνλ θ. Μεξηβάλε Κσλζηαληίλν
δηεπζπληή ηνπ ΗΔΚ Πνιπγύξνπ θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνλ θ. Παζπαιά Σηακάηε
δηεπζπληή ηνπ 2νπ γπκλαζίνπ Πνιπγύξνπ (ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ δηεπζπληνύ
πξσηνβάζκηαο θ. Ταπαλίδε),
εθπξνζώπνπο θνξέα από ηελ έλσζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζπλεηαηξηζκώλ Πνιπγύξνπ,
ηνλ θ. Μπαλάβα Φαξάιακπν, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δπάγγειν Δπαγγειηλό,
εθπξνζώπνπο θνξέα ηνπ ζπιιόγνπ ηξηηέθλσλ ηνλ θ. Κνπγηνπκηδή θαη αλαπιεξσκαηηθό
ηελ θα. Νηνικαηδή Ησάλλα θαη
εθπξόζσπν ηεο ΔΛΜΔ Φαιθηδηθήο ηελ θα. Σηίλε Ησάλλα κε αλαπιεξώηξηα ηελ θα.
Μνπηαθηζή Εάθε.
Δθπξόζσπν όζνλ αθνξά ηνπο γνλείο, επεηδή δελ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή έλσζε θαη
γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα, γηα λα αλαδεηρηεί κέζα από θάπνηνλ θνξέα, πνπ είλαη ε έλσζε ηνπ
ζπιιόγνπ γνλέσλ πξνηείλνπκε πξνζσξηλά ηνλ θ. Σατηηώηε Γεκήηξην κε αληηθαηαζηάηε ηνλ θ.
Τάζην Γξεγόξε κέρξη ηελ ζύζηαζε επηηξνπήο ηεο ελώζεσο γνλέσλ γηα λα ππνδεηρζεί ην άηνκν,
ην νπνίν ζα εθπξνζσπήζεη ηελ καζεηηθή επηηξνπή παηδείαο ηνπ Γήκνπ.
Σνλ ιόγν πήξε ν επηθεθαιήο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο
Μπνγδάλνο: «ν εθπξόζσπνο ηνπ ζπιιόγνπ ηξηηέθλσλ έρεη λα θάλεη κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
παξαγσγηθώλ ηάμεσλ?
ΒΟΡΓΟ: «Δίλαη θνηλσληθόο θνξέαο»
ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «Γελ κηιάκε γηα θνηλσληθνύο θνξείο, κηιάκε γηα εθπξνζώπνπο ησλ
παξαγσγηθώλ ηάμεσλ».
ΒΟΡΓΟ: Έρεη ζρέζε είλαη θνηλσληθόο θνξέαο, εθηίκεζε καο είλαη, όηη κπνξεί λα επηηειέζεη
απηό ην ξόιν.
ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «ην άξζξν 50 ιέεη, όηη απνηειείηαη από απηνύο πνπ είπαηε ηνπο
εθπξνζώπνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ηνλ Γήκαξρν ή ηνλ εθπξόζσπν ηνπ θαη ιέεη ην 5
εκππόσωπορ παπαγωγικών τάξεων, όπνπ ππάξρνπλ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, κέρξη δπν. Παξαγσγηθή ηάμε είλαη ν ζύιινγνο ηξηηέθλσλ; Γηαηί δελ βάδεηε ην
επηκειεηήξην ή ηνλ ζύιινγν επαγγεικαηηώλ; Δκείο πξνηείλνπκε ην επηκειεηήξην».
Σνλ ιόγν πήξε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Λαθαδάλεο: «Γελ λνκίδσ ηώξα
λα είλαη ιόγνο ζνβαξόο απηόο λα κπεη απηή ε δηαθσλία. Δίλαη μεθάζαξν θ. Βνξδέ, όηη νη
ηξίηεθλνη δελ είλαη παξαγσγηθή ηάμε, βάιηε ζύιινγν επαγγεικαηηώλ ή επηκειεηήξην».
Ο θ. Πξόεδξνο απήληεζε: «Κ. Λαθαδάλε είρακε θνηλνπνηήζεη έγγξαθν ζην ζύιινγν
επαγγεικαηηώλ, αιιά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα είραλε εθινγέο θαη δελ έρνπλ Γ.Σ., δειαδή
δελ καο ζηείιαλε εθπξνζώπνπο, ην γλσξίδεηε πάξα πνιύ θαιά.
Δκείο ζεσξνύζακε θαιύηεξν, επεηδή πξόθεηηαη γηα ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο
θαη κηιάκε γηα ζύιινγν επαγγεικαηηώλ ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ λα έρνπκε εθπξόζσπν από εθεί,
απηήλ ηελ ζηηγκή δελ καο έρνπλ νξίζεη».
ΜΠΟΓΓΑΝΟ: «Βάιηε από ηνλ ζύιινγν επαγγεικαηηώλ ηεο Οξκύιηαο, ηεο
Γαιάηηζηα».
ΒΟΡΓΟ: «Θα θάλνπκε πξόηαζε ζην επηκειεηήξην λα καο ζηείιεη εθπξνζώπνπο».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο δήηεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ην άξζξν 50 Ν. 1566/85,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη

νκόθσλα

πγθξνηεί ηελ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
Πξόεδξνο, θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Χξήζην Βνξδό
Δθπξόζσπνο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μέινο, ν θ. ηξέπθνο Γεώξγηνο,
Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Πνιπγύξνπ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θα.
Παπαληθνιάνπ Δπηπρία δηεπζύληξηα ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Οξκύιηαο.
Δθπξόζσπνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Μέινο, ν θ. Μεξηβάλεο
Κσλζηαληίλνο, Γηεπζπληήο ηνπ ΗΔΚ Πνιπγύξνπ κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Παζπαιά
ηακάηε, Γηεπζπληή ηνπ 2νπ γπκλαζίνπ Πνιπγύξνπ.
Δθπξόζσπνο θνξέα από ηελ έλσζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζπλεηαηξηζκώλ
Πνιπγύξνπ, Μέινο, ν θ. Μπαλάβαο Χαξάιακπνο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δπάγγειν
Δπαγγειηλό.
Δθπξόζσπνο ηεο ΔΛΜΔ Χαιθηδηθήο, Μέινο, ηελ θα. ηίλε Ησάλλα κε
αλαπιεξώηξηα ηελ θα. Μνπηαθηζή Εάθε.
Δθπξόζσπνο ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ, Μέινο, ν θ. ατηηώηεο Γεκήηξηνο κε
αληηθαηαζηάηε ηνλ θ. Σάζην Γξεγόξε (κέρξη ηελ ζύζηαζε Δπηηξνπήο ηεο Δλώζεσο Γνλέσλ).
Εκππόσωπορ παπαγωγικών τάξεων, νξίδεηαη από ην Δπηκειεηήξην Χαιθηδηθήο, ην
νπνίν κε έγγξαθό ηνπ νξίδεη εθπξόζσπν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Χαιθηδηθήο ηνλ θ.
Βεξξνηώηε Αληώλην σο ηαθηηθό κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Παπαδάθε Νηθόιαν.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 136/2011.
Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Υπνγξαθή
Υπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 22-3-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ
θ.α.α.

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ
ΒΟΡΓΟ ΧΡΖΣΟ
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