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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 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 9
ν
 

ζέκα έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ θ. Γήκαξρν, ν νπνίνο αλέθεξε ηα εμήο:
 
«Με έγγξαθν από ηνλ 

Σηξαηεγό ηνπ 3
ν
 Σώκαηνο Σηξαηνύ έρσ ηελ πιεξνθνξία όηη θαηαξγείηε ην ζηξαηνινγηθό 

γξαθείν Πνιπγύξνπ.  Δπίζεο πιεξνθνξήζεθα όηη από 1
ε
 Ινπιίνπ θιείλεη θαη ην Ι.Κ.Α. 

Γαιάηηζηαο, ην Ι.Κ.Α. Γεξαθηλήο, ην ΔΛ.ΤΑ. Οξκύιηαο, ην Τεισλείν Γεξαθηλήο, θαηαξγείηαη ε 

ζρνιηθή κνλάδα Πιαλώλ, θαηαξγείηαη ε επηινγή ηεο Β΄ μέλεο Γιώζζαο ζηα ζρνιεία θαη γεληθά 

ππάξρεη κηα ηέηνηα ηάζε κε ην «Καιιηθξάηε» πνπ δελ κπνξεί λα καο αθήζεη άπξαγνπο. 

Πξνηείλσ ινηπόλ λα εθδώζνπκε σο Γεκνηηθό πκβνύιην ςήθηζκα δηακαξηπξίαο, όπνπ ζα 

1 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
2 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 
3 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
4 Πύξξνο Ησάλλεο 
5 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 9
ν Φήθηζκα δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηάξγεζε Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηώλ Γήκνπ Πνιπγύξνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 281  
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δειώλνπκε ηελ έληνλε αγσλία θαη αλεζπρία καο γηα ην δπζνίσλν κέιινλ ηνπ Γήκνπ καο, 

θαζώο κε ηελ πνιηηηθή ησλ πεξηθνπώλ πνπ αθνινπζείηαη από ηελ Κπβέξλεζε, πνιιέο 

Γεκόζηεο Υπεξεζίεο πνπ εδξεύνπλ ζηνλ δηεπξπκέλν Γήκν καο (ην Ι.Κ.Α. Γαιάηηζηαο, ην 

Ι.Κ.Α. Γεξαθηλήο, ην ΔΛ.ΤΑ. Οξκύιηαο, ην Τεισλείν Γεξαθηλήο) νδεγήζεθαλ ζε θιείζηκν». 

 Σνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο πξώηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, 

ν νπνίνο ζπκθώλεζε κε ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ γηα νκόθσλε απόθαζε-ςήθηζκα ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαζώο νη ππό θαηάξγεζε ππεξεζίαο δίλνπλ δσή ζηελ πεξηνρή, είλαη 

ζεκείν αλαθνξάο θαη ζε θάζε πεξίπησζε είλαη ππνβάζκηζε ηεο πεξηθέξεηαο, ηεο επαξρίαο όηαλ 

ζε ηόζν κεγάια ρσξηά- θεθαινρώξηα θεύγνπλ ππεξεζίεο.  

 Γήισζε ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν θαη ηνλ πξνέηξεςε λα 

αγσληζζεί κε δπλακηζκό θαη επηκνλή ελνριώληαο θαη πηέδνληαο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη 

Υπνπξγεία ζηελ Αζήλα, γηα λα κελ θιείζνπλ νη ππεξεζίεο. 

 Ο θ. Γήκαξρνο απήληεζε: «Δπραξηζηώ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ζα ήζεια λα πσ όηη 

απηέο είλαη πνιηηηθέο ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, θαη νθείινπκε δεκόζηα λα ηηο θαηαγγείινπκε 

δηόηη ιεηηνπξγνύλ ζε βάξνο ησλ πνιηηώλ θαη κε ηελ δηθαηνινγία ηάρα, όηη δελ αληέρνπκε 

νηθνλνκηθά. 

 Οπζηαζηηθά ζηελ πξάμε επηβαξύλνπκε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ πνιίηε θαη πέξαλ ηηο 

κεηώζεηο κηζζώλ, δεκηνπξγώληαο λέεο ππνρξεώζεηο δαπαλώλ ηε θαζεκεξηλόηεηαο, νη νπνίεο 

έκκεζα ππνρξεώλνπλ ηνπο πνιίηεο λα θαηεπζύλνληαη ζην θέληξν πνπ ιέγεηαη Θεζζαινλίθε ή 

αιιαρνύ. 

 Σην ςήθηζκα ην νπνίν ζα εθδώζνπκε, ζα είλαη έλα θείκελν ην νπνίν πξαγκαηηθά ζα 

απνδίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ζα έρεη θαη νξηζκέλεο ηέηνηεο πηπρέο θαη 

ζα πξνεηδνπνηεί απηνύο νη νπνίνη απεξγάδνληαη ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο πξνο βιάβε ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο θαη θπξίσο ησλ δεκνηώλ καο».  

 Σνλ ιόγν πήξε ν Αληηδήκαξρνο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Υξήζηνο 

Βνξδόο, ν νπνίνο πξόηεηλε έθδνζε ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο Πιαλώλ, ε νπνία εθδόζεθε ζε ΦΔΚ, θαζώο ππάξρνπλ όιεο νη 

πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο γηα έλα ρξόλν αθόκα, εθόζνλ ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ θηινμελεί 

είλαη αξθεηόο. 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

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

 

 Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηάξγεζε Γεκνζίσλ Τπεξεζηώλ 

ζην Γήκν Πνιπγύξνπ. 

 Σελ έθδνζε ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

Γεκνηηθνύ ρνιείνπ- Νεπηαγσγείνπ Πιαλώλ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 281/2011. 

 

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 ΕΧΓΡΑΦΟ 
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