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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 13/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα δέθα (10) ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:00 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 13/6.6.2011 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 δελ παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

  

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα  

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 ηκώλεο Ησάλλεο  

6 αξάληε Μαξία 20 Γθιάβαο Γεώξγηνο  

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο  22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23  

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Γεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ε Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ, ν Πξόεδξνο Τνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Βξαζηάκσλ θ. 

Μειαλδίλνο Ησαθείκ. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 έθηαθην 

θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ 

δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. Υιηνύκε Αλδξέα, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο:
 
«επεηδή ζηηο Καιύβεο αζθπθηηνύλ 

θαη δελ ππάξρνπλ αίζνπζεο, πξνηείλεηαη θαη από ηελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο (αξηζ. απόθαζεο 31-

2011) ε πξνζζήθε-αλέγεξζε ηξηώλ αηζνπζώλ ζην πθηζηάκελν Γεκνηηθό Σρνιείν Καιπβώλ, παξόιν πνπ 

ν Γήκνο Πνιπγύξνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλέγεξζεο κεγάινπ ζρνιείνπ κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ.  

 Δίλαη ηππηθό ην ζέκα, απιά πξναπαηηείηαη ε ελ ιόγσ ηξνπνπνίεζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ». 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

2 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
3 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

4 Πύξξνο Ησάλλεο 

5 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 5
ν
 έθηαθην  Σξνπνπνίεζε ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ. Γ105 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρ.. 

Καιπβώλ κε ζθνπό ηελ πξνζζήθε αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ζην 

πθηζηάκελν Γεκνηηθό ρνιείν 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 268  

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΜ-Ο
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 Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, ν νπνίνο 

ξώηεζε: α) αλ ππήξμε ζπλελλόεζε κε ην Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Σρνιείνπ θαη β) πνπ 

βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία αλέγεξζεο ηνπ θαηλνύξγηνπ ζρνιείνπ, θαζώο κέρξη πξηλ από έλα εμάκελν είραλ 

νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο θαη κπνξεί λα ππνβιεζεί ε πξόηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σρνιείνπ. 

 Σπλνπηηθά ελεκέξσζε ην ζώκα όηη, πέξαλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ησλ Καιπβώλ πνπ ήδε είρε 

δεκνπξαηεζεί από ην 2009 καδί κε ην λεπηαγσγείν ηνπ Πνιπγύξνπ, είραλ πξνρσξήζεη όιεο νη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζύληαμε ηνπ θαθέινπ, ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ νηθνπέδνπ, ηηο κειέηεο θ.ι.π. γηα λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαζθεπάζνπκε θαη θαηλνύξγην δεκνηηθό ζρνιείν ζηηο Καιύβεο. 

 Σηελ επέθηαζε ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ζηηο Καιύβεο είραλ πξνβιεθζεί ηξία (3) νηθόπεδα λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζρνιηθώλ κνλάδσλ, γηα Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό Σρνιείν αθόκε 

θαη γηα Γπκλάζην, ζηελ πεξηνρή ησλ Καιπβώλ. 

 Τνλ ιόγν πήξε ν θ. Γήκαξρνο, ν νπνίνο απήληεζε όηη ιείπνπλ νη κειέηεο αξρηηεθηνληθώλ, 

ζηαηηθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ. Ξεπεξλάλ ηα όξηα ησλ ππό ην Νόκν νξηδνκέλσλ γηα λα γίλεη 

απεπζείαο αλάζεζε, εθηόο από ηα ζηαηηθά, θαη αλαδεηνύκε ιύζεηο, ώζηε λα κπνύκε ζε κηα δηαδηθαζία 

δσξεώλ ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ γηα λα ππνγξάςεη ε Τερληθή Υπεξεζία, θαη επεηδή έρεη ζεσξεζεί θαη ην 

θηηξηνινγηθό ζρέδην, λα ππνβιεζεί ζρεηηθή πξόηαζε, γηαηί νζνλνύπσ, αλ ηα θαηαθέξνπκε απηά, ζα 

κπνξέζνπκε λα έρνπκε ην θαηλνύξγην ζρνιείν. Γηα ηα δύν λεπηαγσγεία πνπ είπαηε, πξάγκαηη είρακε 

ζπλεξγαζηεί άςνγα, θαη αλακέλεηαη ε έληαμή ηνπο ζην ΔΣΠΑ» 

 Τνλ ιόγν πήξε ν εθπξόζσπνο ζπιιόγνπ θαη Γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ Καιπβώλ θ. 

Καξαγηάλλεο, ν νπνίνο αλέθεξε όηη ππάξρεη θαζνιηθή ζπλαίλεζε όισλ ησλ θνξέσλ (αζιεηηθώλ, 

πνιηηηζηηθώλ) αιιά θαη ησλ πνιηηώλ ζηηο Καιύβεο πνπ πξνζθέξνπλ δσξεάλ πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

ρηηζηνύλ νη αίζνπζεο. 

 Αθνινύζεζε δηάινγνο κεηαμύ ηνπ θ. Καπιάλε θαη ηνπ θ. Γεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο 

πνπ έγηλαλ επί ηεο ζεηείαο ηνπ θ. Καπιάλε γηα ην αλσηέξσ ζέκα. 

 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ. αξηζκ. 31-2011απόθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο  

Α π ν θ α ζ ί δ ε η        Ο κ ό θ σ λ α  

 

Σελ ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκίαο ζην Ο.Σ. Γ105 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ Καιπβώλ κε 

ζθνπό ηελ πξνζζήθε ηξηώλ (3) αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ζην πθηζηάκελν Γεκνηηθό ρνιείν. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 268/2011. 

 

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 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 20-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

 

ΑΔΑ: 4Α3ΦΩΞΜ-Ο


