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Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
της 21/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 21/17.11.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Α/
Ονοματεπώνυμο
Α
1
Ζαγγίλας Δημήτριος
2
Γκλάβας Γεώργιος
3
Βορδός Χρήστος
4
Κυριάκου Ιφιγένεια
5
Λιόντας Γεώργιος
6
Σαράντη Μαρία
7
Πύρρος Ιωάννης
8
Πλιάκος Αστέριος
9
Λακρός Αλέξανδρος
10
Σοφοτάσιος Χρήστος
11
Κοντογιώργης Δημήτριος
1
2

Ζούνη Στέλλα
Βουλγαράκης Χρυσόστομος
ΑΠΟΝΤΕΣ

3
4
5

Σταμούδης Ελευθέριος
Βαγιωνάς Αθανάσιος
Δήμητσας Δημήτριος

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Δημητριάδης Χρήστος
Χλιούμης Ανδρέας
Μπογδάνος Κων/νος
Ευαγγελινός Δημήτριος
Σιμώνης Ιωάννης
Λαφαζάνης Βασίλειος
Μπάτσιος Αστέριος
Καπλάνης Θωμάς
Γκολόης Γεώργιος
Αβέρης Αθανάσιος
Παρθενιώτης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την
τήρηση των πρακτικών.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και
παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος,
Ορμύλιας.
Αριθμός θέματος : 9ο

Απόφαση διάθεσης χώρου για την στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ.Π.
στο κτίριο του Ε.Π.Α.Λ. Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 497
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος εισηγούμενος το 9ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος
ανέφερε ότι: «Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης αφορά τα μετα-λυκειακά τμήματα, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό δηλαδή των παιδιών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μέχρι
πρότινος το Κ.Ε.Σ.Υ.Π. στεγαζόταν στο Κέντρο Νεότητας, εκτιμούμε ότι η μεταστέγασή του
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μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο Ε.Π.Α.Λ. ο οποίος μένει αναξιοποίητος, θα
κάνει πιο προσβάσιμη την υπηρεσία και πιο αποτελεσματική σε σχέση με την επαγγελματική
κατεύθυνση που θα παίρνουν τα παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την άλλη θα απελευθερωθεί και ο χώρος του Κέντρου Νεότητας για να δοθεί για
δράσεις της νεολαίας, δηλαδή για δράσεις αθλητισμού και λοιπά και από την άλλη θα
επιτύχουμε την καλύτερη ενεργοποίηση της υπηρεσίας μέσα σε ένα χώρο σχολικό, μέσα στο
φυσικό του χώρο.
Καλείται το σώμα να λάβει σχετική απόφαση διάθεσης χώρου μέσα από την διαδικασία
που ορίζει ο Καλλικράτης, δηλαδή ο 3852/2010 είναι το άρθρο 94 περίπτωση 17 παράγραφος 4
και εκτιμούμε ότι με πολύ λίγα χρήματα με 1.200,00 € 1.500,00 € θα γίνει ο χωρισμός γιατί
είναι πολύ μεγάλος ο χώρος στο ισόγειο απέναντι, και θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά και
πιο ουσιαστικά».
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το άρθρο 94 περίπτωση 17
παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,

Απ οφ ασίζει

Ομόφωνα

Την διάθεση χώρου στο κτίριο του Ε.Π.Α.Λ. Πολυγύρου και συγκεκριμένα στην
αίθουσα του εργαστηρίου αλουμινοκατασκευών για την στέγαση του Κ.Ε.Σ.Υ.Π.,.
Για την διευθέτηση του χώρου απαιτείται ένα χώρισμα, το οποίο θα γίνει με
δαπάνες της οικείας Σχολικής Επιτροπής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 497/2011
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 24 -11-2011
Μ.Ε.Δ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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