
1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                                                                                  

Αρ.Πρωτ.:10501/4-8-2015 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 11ης/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. 

 Αριθ. Απόφασης 127/2015 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

« Περί δωρεάν παραχώρησης κτηρίου επί της Οδού Λόρδου Βύρωνα δίπλα στα πέτρινα κτήρια του Δήμου, για 

την μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού ».   

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 27 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μμ. 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 10060/22-7-2015 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε 

σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ.  και  τον Δήμαρχο 

Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα  (22), δηλαδή: 

  

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

2. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    3. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 

5. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 5. ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ   

6. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

7. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

8. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ   

9. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

10. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

11. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

12. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   

13. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν ) 

14. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

15. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

16. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ   

18. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

19. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

20. ΠΟΥΣΙΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

21. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

22. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     

    

 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος ο οποίος στη συνέχεια αποχώρησε 

λόγω υποχρεώσεων στη Λαμία.  

Παρόντες επίσης ήταν: O Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος ,  Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κόκκινου 

κ. Καραγιάννης Σπυρίδων, O Πρόεδρος  Τ.Κ.  Ακραιφνίου κ.  Βασιλείου Αλέξανδρος, Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. 

Παύλου κ. Ντουφεξής Ηρακλής, Ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πύργου κ. Σταμούλης Ιωάννης. 
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Στην συνεδρίαση αυτή ορίστηκε και η υπάλληλος του Δήμου Τζαμτζή Ελένη ως ειδική γραμματέας για την 

τήρηση των συνοπτικών πρακτικών αυτής της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρος Ρόδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδροs ενημέρωσε για την ύπαρξη εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και  κάλεσε το  Συμβούλιο σύμφωνα  

με  τις  διατάξεις  της  παρ.  7  του  άρθρου   67   του  ν.  3852/2010  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης 

για το προ ημερησίας διάταξης θέματα  τα  οποία είναι  :1). Έγκριση της 25/2015 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση 

πρόσβασης και φωτισμός Πύργου της Ελληνιστικής Οχύρωσης στην κορυφή του Ακοντίου και αποδοχή των 

όρων ένταξης του άνω έργου στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του 

τοπικού προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013,  2). Έγκριση από το Δ.Σ. Ορχομενού της 

καταβολής του αρχικού κεφαλαίου 7.770,00€ στην ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ « ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 

Α.Ε.». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων. 

Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος  αναφέρθηκε στο 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκε ως 3ο στη 
συνεδρίαση που είναι «Περί δωρεάν παραχώρησης κτηρίου επί της Οδού Λόρδου Βύρωνα δίπλα στα πέτρινα κτήρια 

του Δήμου, για την μεταστέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού » ,  και ο οποίος στη συνέχεια   έδωσε το 

λόγο στον κ. Δήμαρχο για την εισήγηση του θέματος,  θέτοντας υπόψη  το αριθμ. πρωτ. 10052/21-7-2015 

έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού και την αριθμ. 18/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας 

Ορχομενού η οποία  έχει ως εξής: 
 

Αριθ. Απόφασης   18/2015 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

Περί δωρεάν  παραχώρησης  του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού δίπλα στα 

πέτρινα κτίρια του Δήμου  στην οδό Λόρδου Βύρωνα  για τη μεταστέγαση  του Αστυνομικού Τμήματος 

Ορχομενού  .    

                                                                                   

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 Ιουλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

19.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού, έπειτα από την 

αριθ. 43/18-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου  της Δημοτικής Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 88  του Ν. 3852/2010., που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 5   ) μελών βρέθηκαν παρόντα  όλα τα  μέλη,  

δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τάγκαλης Βασίλειος     ΟΥΔΕΙΣ  

2. Τουλούπη Ιωάννα          

3. Ραζακιάς Αργύρης 

4.  Βούτσας Γεώργιος    

5. Αραπατσάκου Ευφρύνη             

               

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Στην συνεδρίαση αυτή παρευρίσκεται   και η υπάλληλος του Δήμου Μέττα Ιωάννα ως ειδική 

γραμματέας για την τήρηση των πρακτικών  της συνεδρίασης.  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1
ον

 θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπ΄όψιν του συμβουλίου 

το από 18/7/2015  έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος  Ορχομενού  με το οποίο αιτείται η δωρεάν 

παραχώρηση του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού δίπλα στα πέτρινα κτίρια του 

Δήμου,  για τη μεταστέγαση  του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού. στα πλαίσια προσπάθειας, που 
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καταβάλλεται  για δημοσιονομική και δραστική μείωση  των δαπανών οι οποίες αφορούν  τα μισθώματα 

στέγασης των  Αστυνομικών υπηρεσιών. 

Ο Πρόεδρος είπε στο συμβούλιο  ότι  στον Ορχομενό όπως όλοι γνωρίζουν υπάρχει αυξημένη 

παραβατικότητα με  περιστατικά που σχετίζονται με ναρκωτικά, ληστείες, κλοπές, ξυλοδαρμούς, αυθαιρεσίες 

κ.λ.π. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να ενισχύεται το αίσθημα της ανασφάλειας στους  πολίτες μας. Στις 

ομάδες των παραβατικών ατόμων συγκαταλέγονται τσιγγάνοι, ντόπιοι ρομά, αλλοδαποί, και ντόπιοι. Τα 

στατιστικά στοιχεία της παραβατικότητας στην περιοχή μας δεν έχουν σχέση με την πραγματική κατάσταση που 

επικρατεί και αυτό διότι πολλοί κάτοικοι δεν δηλώνουν επίσημα διάφορα γεγονότα 

Το Α.Τ. Ορχομενού  καλύπτει όλη τη Δημοτική Ενότητα του Ορχομενού και όχι μόνον την δημοτική 

κοινότητα  Ορχομενού . Στα πλαίσια προσπάθειας, που καταβάλλεται  από το κράτος  για δημοσιονομική και 

δραστική μείωση  των δαπανών οι οποίες αφορούν  τα μισθώματα στέγασης των  Αστυνομικών υπηρεσιών, 

υπάρχει ορατός άμεσος  κίνδυνος  το αστυνομικό τμήμα Ορχομενού  να καταργηθεί   με ολέθρια αποτελέσματα   

τον Ορχομενό  και τις γύρω κοινότητες. 

Επειδή ο Δήμος έχει διαθέσιμο κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση του αστυνομικού τμήματος  ( ικανό  σε 

τετραγωνικά μέτρα, ισόγειο, με εύκολη πρόσβαση από όλους τους πολίτες και από άτομα με ειδικές ανάγκες, με 

χώρο παρκαρίσματος και για  τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα  και για τα Ι.Χ.) προτείνεται η δωρεάν παραχώρηση 

του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού δίπλα στα πέτρινα κτίρια του Δήμου,  στην οδό 

Λόρδου Βύρωνα.   

Το Δ.Σ.  αφού άκουσε τα ανωτέρω,   έλαβε υπ΄ όψιν την ανάγκη παραμονής του Αστυνομικού Τμήματος  στον 

Ορχομενό  τις διατάξεις  του άρθρου 185  του Δ.Κ.Κ.  το άρθρο  83 σε συνδυασμό με το άρθρο 84, του 

Ν.3852/2010   και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Τη δωρεάν  παραχώρηση  του κτιρίου που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού δίπλα στα πέτρινα 

κτίρια του Δήμου  στην οδό Λόρδου Βύρωνα για τη στέγαση  του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού.  

Η απόφαση πήρε αριθμό  18 /2015 

Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης στη συνέχεια είπε ότι επισκέφτηκε το κτήριο  μαζί με τον Aντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο 
της Δημοτικής Κοινότητας , το κτήριο είναι 200τ.μ.  είναι ενιαίο , είναι συντηρημένο και ανακαινισμένο. Το κτήριο 
έχει κριθεί κατάλληλο και από την Αστυνομική Δ/νση Λεβαδιάς.  

Το λόγο πήρε ο κ. Νίκας Δημήτριος  ο οποίος είπε ότι ο αριθμός των αστυνομικών δεν είναι αρκετός και πρότεινε 

ν’ αυξηθεί η δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος. 
Ακολούθησαν τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων οι οποίοι πιστεύουν ότι προκειμένου να μην 

φύγει το Αστυνομικό Τμήμα να μεταστεγαστεί στον συγκεκριμένο χώρο και αν χρειαστούν κάποια χρήματα από 
εμάς (το Δήμο) για να καλυφθούν οι προδιαγραφές να τα βάλουμε.  

Το λόγο πήρε ο κ. Άγγελος Μαράντος ο οποίος είπε ότι το χώρο επισκέφθηκε ο  Αστυνομικός Δ/νής  της 

Λιβαδειάς ο κ. Γεωργακόπουλος  ο οποίος εξεπλάγει για την διαρρύθμιση του χώρου , είχε προβληθεί ακόμα και 
κρατητήριο από τον ΜΑΚΕΝΤΕΡ.   Ο χώρος δεν θα χρειαστεί καμία διαρρύθμιση  , κανένα έξοδο , θα καθαριστεί 

ο εξωτερικός χώρος από το Δήμο και η αστυνομία θα βάλει σιδερένια κάγκελα και το κτήριο είναι έτοιμο για να 
στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να ψηφίσει σχετικά. 
   

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) , το 

αριθμ. πρωτ. 10052/21-5-2015 έγγραφο του Α.Τ. Ορχομενού , την αριθμ. 18/2015 Απόφαση Δημοτικής 
Κοινότητας Ορχομενού και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τις διατάξεις  του άρθρου 185  του Δ.Κ.Κ.  Ν. 

3463/2006 ,  των άρθρων 65,67,225,226,227 του Ν. 3852/2010 ,  ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του κτηρίου που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού, δίπλα στα 

πέτρινα στην οδό Λόρδου Βύρωνα  για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 127/2015 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

  ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                                      ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    

ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ,   

ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΓΕΩΡΓΙΟΥ – 

ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ , ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,   

ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ 

ΒΑΡΒΑΡΑ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ , ΝΙΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , 

ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ , ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , ΤΣΙΑΜΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ , ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ,  ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  , 

ΖΥΓΡΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Ορχομενός 4 -8 - 2015 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ             

 

    ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
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