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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 7/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηελλέα (29) ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Τξίηε θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηην αίθουζα ζυνεδριάζεων ηου Επιμεληηηρίου Πολυγύρου, ύζηεξα
από ηελ κε αξηζ. 7/24.3.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ
Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Χιηνύκεο Αλδξέαο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ησάλλεο
Πιηάθνο Αζηέξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Χξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
ηκώλεο Ησάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βαγησλάο Αζαλάζηνο

1
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
2
Βνξδόο Χξήζηνο
3
Καπιάλεο Θσκάο
4
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ 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)
αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο.
ΑΠΟΝΣΔ

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4ν

Καηαλνκή πηζηώζεσλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο

Αξηζκόο Απόθαζεο : 153
Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 4ν
ζέκα αλέθεξε: «Θέισ λα ελεκεξώζσ ην Σώκα όηη, ηα κέιε ηεο Δεκνηηθήο Επηηξνπήο παηδείαο,
ζα ζπλεδξηάζνπλ αύξην γηα ηελ ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή πηζηώζεσλ ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο.
Υπάξρεη πξόζεζε από ηελ δηθή καο πιεπξά, πξώηα λα εμνθιήζνπκε ηα πεηξέιαηα,
θαζώο είλαη πιένλ κεγάιν πξόβιεκα θαη όιεο νη ζρνιηθέο κνλάδεο νθείινπλ κεγάια πνζά πνπ
αλέξρνληαη ζε πάλσ από 50.000,00 €.
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Τν πνζό ηεο θαηαλνκήο είλαη 78.000,00 €, είλαη πάξα πνιύ ιίγα ηα ιεθηά, αλ ζθεθηείηε
όηη πέξζη ν πξώελ Δήκνο Πνιπγύξνπ κόλνο, έπαηξλε αλά ηξίκελν 98.000,00 €. Παξαθαιώ
ινηπόλ γηα ηελ νκόθσλε ςήθηζε λα εμνθιήζνπκε ηα πεηξέιαηα πξώηα, θαη ηελ αθξηβή
θαηαλνκή ζα θάλεη ε Δεκνηηθή Επηηξνπή Παηδείαο».
Σην ζεκείν απηό παξελέβε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο δήηεζε ηελ ζπλδξνκή ησλ
ζπλαδέιθσλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζηελ εύξεζε ελεξγεηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη έληαμε ηνπ
Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζε απηά, ώζηε λα κεησζεί ην θόζηνο ηνπ Δήκνπ γηα ηελ ζέξκαλζε όισλ ησλ
ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη

νκόθσλα

Ζ ππάξρνπζα πίζησζε ύςνπο 78.000,00 € λα θαηαλεκεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα
ζηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ αλεμόθιεηα ηηκνιόγηα από πξνκήζεηεο
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ηελ αθξηβή θαηαλνκή ζα θάλεη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
Παηδείαο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 153/2011.
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 30-3-2011
Ο ΓΖΜΑΡΧΟ

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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