
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα  είκοσι οκτώ (28) του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου, 
ύστερα  από  την  με  αριθ.  18/23.9.2012 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/
Α

Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Λιόντας Γεώργιος
3 Γκολόης Γεώργιος
4 Ευαγγελινός Δημήτριος
5 Πύρρος Ιωάννης

 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός θέματος: 2ο Ενημέρωση – λήψη απόφασης για την προμήθεια 
αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ

 στο Γενικό Λύκειο Πολυγύρου
Αριθμός Απόφασης : 378

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ο 
θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω: 
«Όπως  γνωρίζετε  το  Λύκειο  Πολυγύρου  αντιμετωπίζει  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  μεγάλο 
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στεγαστικό  πρόβλημα,  ιδιαίτερα  μετά  την  αποτυχία  στην  εξέλιξη  της  ανέγερσης  του 
καινούργιου Λυκείου που ήταν να γίνει στην περιοχή πάνω από τις  Εργατικές Κατοικίες, 
αλλά και την δυσπραγία στην επέκταση του υπάρχοντος Λυκείου. 

Χθες  συγκροτήθηκε  το  ΣΥΠΕΘΑ.  Ένα  Συμβούλιο  το  οποίο  θα  δώσει  την  τελική 
έγκριση για το αν μπορεί να πολεοδομηθεί και να γίνει δηλαδή χώρος εκπαίδευσης αυτό το 
αλσύλιο  που  είναι  πίσω ακριβώς  από το  Γενικό  Λύκειο  Πολυγύρου.  Παρόλα  αυτά  είναι 
χρονοβόρα η διαδικασία και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε στο τέλος να το εντάξουμε στο 
ΕΣΠΑ.

Σαν μοναδική λύση για να μπορέσει να λειτουργεί στοιχειωδώς το Λύκειο Πολυγύρου 
είναι  η  λύση η οποία χρησιμοποιεί  εδώ και  πάρα πολλά χρόνια ο ΟΣΚ και  αφορά στην 
προμήθεια των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών.

Προκειμένου να  δώσουμε άμεση λύση στο πρόβλημα,  έχουμε έρθει  σε  επαφή και 
βεβαίως μετά  από προτροπή και  συνεννόηση και  με  το  Σύλλογο διδασκόντων και  με  το 
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, έχουμε καταλήξει να βάλουμε μία αίθουσα ΠΡΟΚΑΤ με 
προδιαγραφές του ΟΣΚ, απόλυτα ασφαλή, με αλεξικέραυνα, με θέρμανση, και εκτιμούμε ότι 
θα δοθεί προσωρινή λύση στο θέμα.

Ήδη η βάση έχει γίνει, βασική υποδομή δηλαδή για να εδραθεί αυτό το σύστημα έχει 
γίνει  και  τώρα  ζητούμε  την  έγκριση  αυτής  της  δαπάνης  για  την  προμήθεια  αυτής  της 
αίθουσας  η  οποία  θα  είναι  επαναλαμβάνω  πλήρης  και  ασφαλής  από  μία  πιστοποιημένη 
εταιρία και το ποσό αυτό θα ανέλθει σε 15.000,00 €.
Είναι η μοναδική λύση η οποία χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα μπορεί να γίνει.

Τον  λόγο  πήρε  ο  κ.  Δήμαρχος: “Να  προσθέσω ότι  είμαι  σε  επαφή  με  το  Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίων Έργων τον κύριο Σιμόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει από την 1η Γενάρη 
τον  Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων.  Γίνεται  μία  προσπάθεια  σε  συνεργασία  αυτού και  του 
Διευθύνοντα Συμβούλου του κυρίου Ρούλια να μας καλύψει με 34.000,00 € για δύο αίθουσες 
κατ’ ουσίαν γιατί εκτιμούμε ότι θα χρειαστούμε κατά την χρονική εξέλιξη και άλλη μία.

Υπεβλήθη  το  σχετικό  αίτημα  και  περιμένουμε  ενδεχόμενα  να  έχουμε  και  έγκριση. 
Δηλαδή μπορεί αυτό που θα αποφασίσουμε σήμερα να μην χρειαστεί δηλαδή το κονδύλιο”. 

Στην συνέχεια ακολούθησε διάλογος μεταξύ των αρχηγών της  πλειοψηφίας και  της 
μειοψηφίας,  ακούστηκαν  εναλλακτικές  προτάσεις  και  δόθηκαν  διευκρινήσεις  επί  των 
προτάσεων αυτών, δικαιολογώντας την πρόταση του εισηγητή”.
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

   Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ων α
• Την  προμήθεια  αίθουσας  ΠΡΟΚΑΤ με  την  διαδικασία  του  ΕΚΠΟΤΑ στα  όρια  της 

απευθείας ανάθεσης (15.000,00 €) για τις ανάγκες του Λυκείου Πολυγύρου
• Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την έκδοση σχετικής 

απόφασης με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 378/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 9-10-2012
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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