
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 15/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 15/23.9.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Σιμώνης Ιωάννης 10 Λιόντας  Γεώργιος 

2 Βορδός Χρήστος 11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

3 Ζούνη Στέλλα 12 Κανταράς Αναστάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 13 Παπούλιος Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια 14 Λαφαζάνης Βασίλειος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 15 Πάνος Ιωακείμ 

7 Σιδέρης Νικόλαος 16 Τσινάς Αργύριος 

8 Σαράντη Μαρία 17 Χριστιανού Αγγελική 

9 Λακρός Αλέξανδρος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Δέας Παύλος 

5 Δημητριάδης Χρήστος 

6 Φυλαχτός Χρήστος 

7 Γκλάβας Γεώργιος 

8 Ματθαίου Αθανάσιος 

9 Ξάκης Ιωάννης 

10 Ζιούπου Άννα 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος 

της Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος 

Κλαμούρης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την αρχή της συζήτησης 

των ανακοινώσεων και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης 

Αριθμός θέματος: 34ο  Έγκριση αιτήματος προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. 

για την δωρεάν προμήθεια τριών (3) αιθουσών 

διδασκαλίας λυόμενης προκατασκευής για τις ανάγκες 

του ΓΕΛ Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :363  

 

ΑΔΑ: 7ΩΚΝΩΞΜ-72Γ
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 34ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος 

τόνισε :«Σας ενημερώνουμε ότι με τα με Αρ. Πρωτ.132/2-10-2014 και 17089/10-9-2015 

έγγραφα,  ζητήσαμε από τον ΟΣΚ την προμήθεια τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας ελαφρός 

λυόμενης προκατασκευής διότι για τη νέα σχολική χρονιά προέκυψε οξύτατο πρόβλημα 

στέγασης λόγω μεταβολής του αριθμού των μαθητών, στο ΓΕΛ Πολυγύρου. 
Το πρόβλημα ειδικά φέτος είναι ανυπέρβλητο και εάν δεν γίνει η τοποθέτηση των τριών 

(3)  αιθουσών στο προαύλιο, το σχολείο αδυνατεί να ανταποκριθεί λειτουργικά. 

Περιθώρια για περαιτέρω διευθετήσεις του χώρου του σχολείου δεν υπάρχουν, γιατί 

έχει εξαντληθεί κάθε αξιοποιήσιμο εκατοστό του όγκου του. 

Θεωρούμε ότι η δρομολογημένη επέκταση της συνολικής μονάδας θα λύσει το 

πρόβλημα και γι’ αυτό αιτούμαστε την τοποθέτηση των τριών (3) αιθουσών για μεταβατικό 

διάστημα δύο σχολικών ετών. 

Παράλληλα σας ενημερώνω ότι αδυνατούμε να προβούμε σε ενδεχόμενη μίσθωση 

ακινήτων γιατί, αφενός μεν δεν υπάρχουν ακίνητα που να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, 

πλησίον του Σχολείου, αφετέρου και το κυριότερο, το διδακτικό προσωπικό και οι φύλακες, 

δεν μπορούν να αναλάβουν την φύλαξη παιδιών σε χώρους εκτός του κεντρικού σχολικού 

συγκροτήματος». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  έλαβε υπόψη τα με Αρ. Πρωτ.132/2-10-2014 

και 17089/10-9-2015 έγγραφα του Δήμου Πολυγύρου και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση τριών μονάδων αιθουσών διδασκαλίας 

ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής στο Γ.Ε.Λ. Πολυγύρου. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 363/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 29-9-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΩΚΝΩΞΜ-72Γ
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