ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΜ-ΤΞΤ
ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 19/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη επηά (27) ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα
Πέκπηε θαη ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ
κε αξηζ. 19/21.10.2011 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
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
14
Υιηνύκεο Αλδξέαο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
15
Πιηάθνο Αζηέξηνο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
16
Μπνγδάλνο Κσλ/λνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
17
ηκώλεο Ησάλλεο
5
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
18
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
6
αξάληε Μαξία
19
Καπιάλεο Θσκάο
7
Ενύλε ηέιια
20
Αβέξεο Αζαλάζηνο
8
Πύξξνο Ησάλλεο
21
Παξζεληώηεο Νηθόιανο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
22
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
23
Ληόληαο Γεώξγηνο
11
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
24
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
12
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
25
Βαγησλάο Αζαλάζηνο
13
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
ΑΠΟΝΣΔ
1
Γθνιόεο Γεώξγηνο
2
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Αλαζηαζία Βνγηαηδή, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ
Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθαλ νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Γ.Κ. Οξκύιηαο β) Ρόθθνπ Άλλα, Γ.Κ. Πνιπγύξνπ.
Αξηζκόο ζέκαηνο: 14ν

Δλεκέξσζε-ιήςε απόθαζεο γηα ηελ εξγνιαβία ησλ 2.750.000,00
€ (Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ζεηζκνύο ζε 40 ζρνιηθέο κνλάδεο
ηνπ λνκνύ Υαιθηδηθήο)

Αξηζκόο Απόθαζεο :443
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 14ν ζέκα,
έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «έρεηε κπξνζηά ζαο
ζπλεκκέλα ηελ εξγνιαβηθή ζύκβαζε κε εκεξνκελία 19/8/2010 ε νπνία έπξεπε λα πινπνηεζεί κέζα ζε
δεθανθηώ κήλεο.
Μέζα ζηελ ζύκβαζε απηή ππήξρε απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε πάξα πνιιά ζρνιεία ηνπ Γήκνπ
καο (ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Ταμηάξρε, ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Βξαζηάκσλ, ηνπ Νεπηαγσγείνπ ηνπ
Αγίνπ Πξνδξόκνπ, ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Γεξαθηλήο-Καιπβώλ, ηνπ ΔΠΑΛ Πνιπγύξνπ, ελόο θηηξίνπ
κε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα, ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βάβδνπ, ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Γαιάηηζηαο,
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Μεηακόξθσζεο), ηα νπνία πάζρνπλ, είλαη παιηά θηίζκαηα κε πνιιά
πξνβιήκαηα θαη ήηαλ κηα ρξπζή επθαηξία γηα λα κπνξέζνπλ λα ηα απνθαηαζηήζνπλ θαη λα είλαη
πιήξσο ιεηηνπξγηθά ζε έλα ζύγρξνλν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ.
Γπζηπρώο βιέπσ όηη ε ζύκβαζε έρεη ήδε ηειεηώζεη, λα ζεσξήζσ όηη δελ ζα γίλνπλ απηά έξγα
πξνο κεγάιε κνπ ιύπε, λα ελεκεξώζσ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην θαη ζεσξώ όηη ηνπιάρηζηνλ ε πνιηηεία
ζα έπξεπε ζηνηρεησδώο λα αληαπνθξηζεί, δηόηη είλαη ζρνιεία ηα νπνία επαλαιακβάλσ είλαη παιηά,
ρξήδνπλ άκεζσλ επηζθεπώλ θαη δπζηπρώο ην έξγν δελ βιέπσ λα πινπνηείηαη. Πάλσ ζε απηήλ ηελ
δηακνξθνύκελε θαηάζηαζε, εκείο σο Γήκνο Πνιπγύξνπ νθείινπκε θαη σο Γεκνηηθό Σπκβνύιην λα
ελαληησζνύκε ην κόλν πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη λα δηακαξηπξεζνύκε γηα ηελ κε πινπνίεζε ηεο
ζύκβαζεο».

1

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΞΜ-ΤΞΤ
Σνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο αλέθεξε αλαιπηηθά όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ έθαλε ε
ηόηε Ννκαξρία Φαιθηδηθήο γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ ζρνιείσλ από ηνλ ΟΣΚ (κε έλα πνζό ηεο
ηάμεσο ησλ 2.750.000,00 €, δίλνληαο βαξύηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ θαη ηδηαίηεξα ζην
ΔΠΑΛ) αιιά θαη από κηα ΣΑΔ ηνπ νξγαληζκνύ κελ ζρνιηθώλ θηηξίσλ, αιιά ε νπνία ρξεκαηνδνηείηαη
απεπζείαο από ην Υπνπξγεία Παηδείαο. Δλεκέξσζε ην ζώκα όηη δεκνπξαηήζεθε ην όιν έξγν,
εγθαηαζηάζεθε ε εξγνιάβνο εηαηξία, θαη κόιηο ππεβιήζε ν πξώηνο ινγαξηαζκόο ήξζε έλα έγγξαθν από
ηνλ Οξγαληζκό Σρνιηθώλ Κηηξίσλ κε ην νπνίν καο εηδνπνίεζε όηη ζα πξέπεη ηα 2.750.000,00 € λα ηα
δεηήζνπκε από ηελ αξκόδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ πνπ έρεη
αλνίμεη γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ.
Ο θ. Γήκαξρνο ζπλέρηζε ιέγνληαο: «ε Πεξηθέξεηα, ε νπνία είλαη θαζνιηθόο δηάδνρνο ηεο
πξώελ Ννκαξρίαο, νπζηαζηηθά ην έρεη αθήζεη ην έξγν ζηελ άθξε θαη δελ αζρνιείηαη θαλέλαο. Γηα ηνλ
ιόγν απηό δήηεζα λα έξζεη ην ζέκα ζην Γεκνηηθό Σπκβνύιην, λα ηνπο ζέζνπκε όινπο πξν ησλ επζπλώλ
ηνπο, λα εηδνπνηεζεί θαη ν θ. Χσκηάδεο ν αλαπιεξσηήο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ν ζπλάδειθνο ν
Γηάλλεο Γηώξγνπ, πνπ πξνΐζηαηαη ηεο εδώ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο αιιά θπξίσο λα πηεζηεί ην αξκόδην
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ν ΟΣΚ γηα λα θαηαιάβνπλ αθόκα θαη ην ζήκα ηνπ θηλδύλνπ, όηη επεηδή
πξόθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο θαη πξνιήςεηο ζηα πιαίζηα ζεηζκώλ αλαιακβάλνπλ πιένλ όιεο ηηο επζύλεο
ηνπο θαη πξέπεη άκεζα ην ειιεληθό δεκόζην λα εθηακηεύζεη ηα ρξήκαηα.
Καιό ζα είλαη ινηπόλ λα κε «νπιίζεηε» κε κηα απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ζα
παξαθαινύζα λα είλαη θαη νκόθσλε ώζηε λα δηακαξηπξεζνύκε πξνο ηελ θπβέξλεζε γηα απηό ην νπνίν
γίλεηαη κέρξη ζήκεξα θαη δελ κπνξνύκε λα απνθαηαζηήζνπκε ηα ζρνιεία καο ηα νπνία δηαηξέρνπλ
άκεζν θίλδπλν από ελδερόκελν ζεηζκό, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα όηη εηδηθά ε βόξεηα θαη θεληξηθή
Φαιθηδηθή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρσξνηαμηθά κηαο Σεξβνκαθεδνληθήο δώλεο, ε νπνία ηνπιάρηζηνλ
ζηαηηζηηθά θαη ρξνληθά ελδερνκέλσο ζην εγγύο κέιινλ ή απώηεξν λα δώζεη θάπνηνπο ζεηζκνύο θαη γηα
απηό ζα πξέπεη αθόκα θαη γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο λα πηέζνπκε όζν κπνξνύκε δηαβηβάδνληαο θαη ηελ
απόθαζε καο θαη ζηνπο βνπιεπηέο καο θαη ζε θάζε αξκόδην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο όπσο επίζεο θαη
ηνπ νξγαληζκνύ ζρνιηθώλ θηηξίσλ θαη επηζείνληαο θπξίσο ηελ επζύλε ή κάιινλ θαη ηελ έκκεζε απεηιή
όηη αλαιακβάλνπλ όιε ηελ επζύλε από ελδερόκελεο επηπηώζεηο αθόκα θαη από ην παξακηθξό
ηαξαθνύλεκα».
Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κσλζηαληίλνο Μπνγδάλνο, ν νπνίνο
δήηεζε θάπνηεο δηεπθξηλήζεηο θαη αλέθεξε όηη ζπκθσλεί κε ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ
Σηελ
ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ αξρεγό ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο
Καπιάλεο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη: «δύν εξσηήκαηα έρσ θ. Γήκαξρε, αλ είλαη αθόκε ελεξγή ε ζύκβαζε
θαη αλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. Γηάλλε Γηώξγν σο Αληηπεξηθεξεηάξρε».
Ο θ. Γήκαξρνο απήληεζε όηη θαη ε Αληηπεξηθέξεηα θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεύζπλζε θαη όηη ε
ζύκβαζε είλαη ελεξγή».
Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
Απνθαζίδεη νκόθσλα
Σελ ζύληαμε θεηκέλνπ δηακαξηπξίαο-ςεθίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ πξνο ην
Τπνπξγείν Παηδείαο, γηα ηελ κε πινπνίεζε ηεο ζύκβαζεο «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ από ζεηζκνύο
ζε 40 ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνύ Υαιθηδηθήο».
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν Πνιπγύξνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε Γεκόζηνπ εγγξάθνπ πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ ζύκβαζεο.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 443/2011.
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 1-11-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
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