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Πεξίιεςε
Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηε
ζπγρώλεπζε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ
Μεζαίνπ κε ην Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο
Φηιαδέιθεηαο
θαη
ηε
ιήςε
Απνθάζεσλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

ην Μεζαίν θαη ζην Καηάζηεκα ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ ζήκεξα ηελ
26ε ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 19:00 κ.κ., ζπλεδξίαζε
ην ζπκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ,
ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 47/19.9.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε ζε θάζε έλα από ηα κέιε θαη δεκνζηεύηεθε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ,
βξέζεθαλ παξόληα ηξία (3).
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) άββαο Φσηηάδεο Πξόεδξνο
2) Θσκάο Φαλνύιεο
3) Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο

ΑΠΟΝΣΔ
ΚΑΝΔΙ

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ έθαλε ε Σζνπθαιά Κπξηαθή, Γεκνηηθόο Τπάιιεινο
ηνπ Γήκνπ Ωξαηνθάζηξνπ.
Ο Πξόεδξνο αθνύ δηαπίζησζε ηελ λόκηκε απαξηία πήξε ηνλ ιόγν θαη είπε όηη,
ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο 24/8/2011 όπσο θαη ζε άιιεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ έγηλε ελεκέξσζε -ζπδήηεζε γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην
Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Ν. Φηιαδέιθεηαο, όπνπ από θέηνο ζα ζηεγάδνληαη θαη ηα
παηδηά ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ.
Δλεκεξσζήθακε αθόκε όηη νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ έθαλαλ
απηνςία ζην Γεκνηηθό ρνιείν, δηεπίζησζαλ ηελ έιιεηςε 4 WC θη 2 αηζνπζώλ.
Κξίλνπκε απαξαίηεην θαη θαηεπείγνπζα ηελ θαηαζθεπή ησλ 2WC, πξσηίζησο γηα
ιόγνπο πγηεηλήο αιιά θαη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ησλ γνλέσλ, πνπ θάλνπλ
παξάπνλα γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ.
Κξίλνπκε απαξαίηεηε ηελ θαηαζθεπή ησλ 2 αηζνπζώλ, γηα ηελ θαιύηεξε
δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ παηδηώλ, ιόγν όηη θέηνο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν
ην καζεηηθό δπλακηθό από ηηο πξνεγνύκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο.
Δίλαη απνξίαο άμην πσο θαηά άιια εγθξίζεθε από ηνπο αξκόδηνπο θνξείο ε
θαηαιιειόηεηα ηνπ ζρνιείνπ ηεο Ν. Φηιαδέιθεηαο γηα λα θηινμελήζεη θαη ηα
παηδηά ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ.
Κξίλνπκε απαξαίηεην, λα ζπλερηζηνύλ όιεο νη ελέξγεηεο γηα ηελ έγθξηζε
θαηαζθεπήο ελόο ζύγρξνλνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηελ πξώελ Κνηλόηεηα
Μεζαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο πνπ
ηόζν πνιύ αλάγθε έρεη ε πεξηνρή καο.
Αλαθέξζεθε επίζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ όηη ππάξρεη
νινθιεξσκέλνο θάθεινο κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο κειέηεο θαη ζρέδηα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζρνιείνπ.
Αθόκε ππάξρεη δηαζέζηκν νηθόπεδν όπνπ έρνπλ γίλεη όιεο νη γεσινγηθέο κειέηεο.
Μεηά από όιεο απηέο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ γίλεη, παξακέλεη κόλν
λα πξνρσξήζεη ν Γήκνο ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ
Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ζηελ πξώελ Κνηλόηεηα Μεζαίνπ, εθόζνλ πιένλ αξκόδηνο γη’
απηό είλαη ν Γήκνο.

πλερίδνληαο ν Πξόεδξνο είπε, όηη ελεκεξώζεθε ην Σνπηθό πκβνύιην γηα έλα
ζέκα πνπ πξνέθπςε κε ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηα
παηδηά πνπ παξακέλνπλ ζην νινήκεξν.
Γελ επηζηξέθνπλ κε ην ιεσθνξείν ζην ζπίηη ηνπο, αιιά πεγαίλνπλ θαη ηα
παίξλνπλ νη γνλείο ηνπο.
Σα παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζην Νεπηαγσγείν είλαη ζπλνιηθά 5. Από απηά ηα 2
κόλν παξακέλνπλ ζην νινήκεξν.
Δίλαη αλέθηθην λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπο κε ην ιεσθνξείν θαη ιόγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνύ θαη ιόγσ ζηελόηεηαο ζην ζέκα θαπζίκσλ.
Σν ζώκα κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζε
ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Να εληείλνπλ όιεο ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 4 WC όζν ην
δπλαηόλ πην ζύληνκα θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ 2 αηζνπζώλ ζην Γεκνηηθό
ρνιείν Ν. Φηιαδέιθεηαο..
2. Να πηέζνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ ηεο πξώελ
Κνηλόηεηαο Μεζαίνπ.
3. Να ζπλερίζεη σο έρεη ε κεηαθίλεζε ησλ 2 παηδηώλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ πνπ
παξακέλνπλ ζην νινήκεξν, κε δηθά ηνπο κεηαθνξηθά κέζα.
Δθόζνλ δελ ππάξρεη άιιν ζέκα γηα ζπδήηεζε ιύεηαη ε πλεδξίαζε
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 12/2011.
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