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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 8/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 ηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ πκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 8/4.4.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. 

θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, 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 Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο 16 ηκώλεο Ηωάλλεο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

9 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Βνξδόο Υξήζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο   

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο   

13 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  

 

 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Μαραηξάο Αλδξέαο, 

Μεηακόξθωζεο, β) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο, Οξκύιηαο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, 

εηζεγνύκελνο ην 9
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλέθεξε όηη: «ζην Γήκν ήξζε ην πνζό ησλ 

78.827,22 € γηα αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο  

3 Γθνιόεο Γεώξγηνο  

4 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 9
ν
  «Καηαλνκή πηζηώζεωλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο Γήκνπ 

Πνιπγύξνπ» 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 180  
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ην πνζό ησλ 27.354,00 € γηα ηελ αληηκεηώπηζε επηζθεπαζηηθώλ αλαγθώλ ησλ ρνιηθώλ 

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ.  

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 50 παξ.3 ηνπ Ν.1566/1985 θαη ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ππ’ αξηζ.Γ4/86 (ΦΔΚ81/13.02.1986 η. Β΄) απόθαζεο ηνπ Τπ. Δ.Π.Θ. ε Γεκνηηθή 

Δπηηξνπή Παηδείαο, εθηόο ησλ άιισλ, εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ θαηαλνκή ησλ 

πηζηώζεσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ. Σα πνζά πνπ ήξζαλ ζην Γήκν είλαη 

κεησκέλα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα θαη δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο όισλ 

ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 24. ύκθσλα κε ηα ππάξρνληα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία θαη ηνλ αξηζκό ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηώλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαη όηαλ πιένλ 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη δύν λέεο ζρνιηθέο επηηξνπέο, πξνηείλσ νη θαηαλνκέο πξνο ηα ζρνιεία λα 

γίλνληαη κε ηα εμήο πνζνζηά: Σα ζρνιεία ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ λα παίξλνπλ ην 

55% ησλ πηζηώζεσλ, ηα ζρνιεία ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Αλζεκνύληα λα παίξλνπλ ην 16 % 

ησλ πηζηώζεσλ, ηα ζρνιεία ηεο Οξκύιηαο λα παίξλνπλ ην  16% ησλ πηζηώζεσλ θαη ηα ζρνιεία 

ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εεξβνρσξίσλ λα παίξλνπλ ην 13% ησλ πηζηώζεσλ. Δπίζεο πξνηείλσ 

όπσο ε ππάξρνπζα πίζησζε γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαηαλεκεζεί θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ αλεμόθιεηα ηηκνιόγηα από πξνκήζεηεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζύκθωλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ζπιιέμεη από όιεο ηηο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ.  

 Θεσξώ όηη ζα πξέπεη λα εμνθιήζνπκε, θαηά απόιπηε πξνηεξαηόηεηα, ηηο 

νθεηιέο πξνο ηνλ πξνκεζεπηή πεηξειαίνπ θ. Φξαληδή Ησάλλε, ν νπνίνο πξνκήζεπε όιν ην 

ρεηκώλα ηα ρνιεία ηνπ Πνιπγύξνπ -θαη όρη κόλν απηά- κε πεηξέιαην ζέξκαλζεο κε πίζησζε 

θαη κπόξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απξόζθνπηα. Παξαθαιώ ην ζώκα λα ςεθίζεη νκόθσλα ηελ 

πξόηαζε θαηαλνκήο αλά ζρνιηθή Δπηηξνπή, ηελ ιίζηα ησλ νπνίσλ έρεηε όινη ζηα ρέξηα ζαο».  

Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνπο ηελ ππ’ αξηζ. 2/2011 

απόθαζε ηεο Γεκνηηθήο επηηξνπήο Παηδείαο, αθνύ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

έιαβαλ ππόςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 50 παξ.3 ηνπ Ν.1566/1985 θαη ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο ππ’ αξηζ.Γ4/86 (ΦΔΚ81/13.02.1986 η. Β΄) απόθαζεο ηνπ Τπ.Δ.Π.Θ., ηελ ππάξρνπζα 

πίζησζε πνπ ήξζε ζην Γήκν γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ, ηα ππάξρνληα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Γήκνπ, ηα αλεμόθιεηα ηηκνιόγηα ησλ 

ζρνιηθώλ επηηξνπώλ από πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ηνλ αξηζκό ησλ ζρνιηθώλ 

κνλάδσλ θαη ησλ καζεηώλ θάζε Γεκνηηθήο Δλόηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη κεηά από δηαινγηθή 

ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    Ο κ ό θ ω λ α 

 

 1). Σελ θαηαλνκή, από ην πνζό ησλ 78.827,22 € πνπ ήξζε ζην Γήκν γηα 

αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, ησλ παξαθάησ πνζώλ γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ Γήκνπ σο εμήο: 

 

Α/Α ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΟ € 

1. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ-

ΓΔΝ.ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΓΤΜΝΑΗΟΤ –

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

12.800,00 

2. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΑ.Λ. -ΔΚ-ΗΔΚ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

   8.482,31 
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3. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ.ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ    1.500,00 

3. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1
ΟΤ

 ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ 2
ΟΤ

 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ & ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

 14.538,23 

4. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 2
ΟΤ

 ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

  6.900,00 

5. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 3
ΟΤ

 ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ & 1
ΟΤ

 ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 

  4.000,00 

6. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΑΓ. 

ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 

   2.500,00 

7. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ & ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΊΟΤ ΒΡΑΣΑΜΩΝ 

«ΗΩΑΝΝΖ ΜΑΝΗΚΑ» 

      934,33 

8. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ & ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΛΤΝΘΟΤ 

      486,00 

9. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ & ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΖ 

   3.601,40 

10. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α/ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΓΑΛΑΣΗΣΑ 

   2.000,00 

11. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

& ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΓΟΤΜΠΗΩΝ-ΑΝΩΝ 

    1.200,00 

12. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΩΝ 

    2.750,50 

13. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 

    2.000,00 

14. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΡΗΕΩΝ     1.000,00 

15. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

ΛΤΚΔΗΟΤ ΟΡΜΤΛΗΑ 

    1.807,90 

16. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΥΟΛΔΗΟΤ-ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΟΡΜΤΛΗΑ 

    5.000,00 

17. ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΜΔΣΑΜΌΡΦΩΖ 

    1.500,00 

 ΤΝΟΛΟ   73.000,67 

Γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνύ ιήθζεθαλ ππόςε θπξίσο νη αλεμόθιεηεο νθεηιέο ησλ 

ζρνιηθώλ επηηξνπώλ γηα πξνκήζεηεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

 2. Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πνζά ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.00.6711.000 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ππέξ ηεο 

αληίζηνηρεο ζε θάζε πνζό αλαθεξόκελεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. 

 3).Σελ θαηαλνκή, από ην πνζό ησλ 27.354,00 € πνπ ήξζε ζην Γήκν γηα αληηκεηώπηζε 

επηζθεπαζηηθώλ δαπαλώλ, ηo παξαθάησ πνζό γηα ηελ αληίζηνηρε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ 

Γήκνπ σο εμήο: 
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Α/Α ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΟ € 

1. ΔΝΗΑΗΑ ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ – 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟΤ ΣΑΞΗΑΡΥΖ 

14.760,00 € 

 ΤΝΟΛΟ 14.760,00 € 

 

 4. Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα πνζά ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 

02.30.6261.002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλ. έηνπο 2011 θαη ππέξ ηεο 

αληίζηνηρεο ζε θάζε πνζό αλαθεξόκελεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ. 

 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 180/2011. 

 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11-4-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 
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