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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 15ης /30-9-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 18ο .-

Τροποποίηση των υπαριθμ.88/2011 και 89/2011 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση μελών Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 227/2011
Στην Αγιά σήμερα την 30η του μήνα Σεπτέμβρη του έτους 2011 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλίδα» συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, ύστερα
από την με αριθμ.πρωτ.15507/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου κου
Σουλιώτη Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε: στην ιστοσελίδα του δήμου, στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Καψάλης Βασίλειος
9. Λέτσιος Βασίλειος
11.
Μπελιάς Αντώνιος
13.
Πατσάς Κυριάκος
15.
Σκάρπου – Δουλμέ
Αγγελική
17.
Σουλιώτης Θεόδωρος
19.
Συρακούλης Γεώργιος

2. Βαλάρης Γεώργιος
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κουτσαντάς Βασίλειος
10.
Μπάτσικας Βασίλειος
12.
Ξαφάρας Χρήστος
14.
Σιμούλης Θωμάς
16.
Σμυρλής Βασίλειος
18.
20.

Στάθης Νικόλαος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
3.
5.
7.

Αργύρης Νικόλαος
2. Βατζιάς Αντίγονος
Βόγιας Δημήτριος
4. Μαρούδας Ρίζος
Μαυρογιάννης Αντώνιος
6. Τσαγκάλης Αντώνιος
Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κος
Σπανός Ιωάννης, ο μηχανικός του Δήμου κος Τσίπας Ηλίας και ο γεωπόνος του
Δήμου κος Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων
Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου),
Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας), Πραντζίδης
Δημήτριος (Σκλήθρου), Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης) και Χαλάτσης Αντώνιος
(Ποταμιάς).
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας
Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Πριν τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε από τη
συνεδρίαση, για προσωπικούς λόγους, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 18ο .-

Τροποποίηση των υπαριθμ.88/2011 και 89/2011 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου - Αντικατάσταση μελών Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 227/2011
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον
που έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:
«Κατά την έναρξη του νέου σχολικού έτους τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολικών
Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
αντιμετώπισαν πρόβλημα ως προς τη λειτουργία τους διότι: οι διευθυντές των σχολείων
άλλαξαν, μαθητές που είχαν ορισθεί μέλη του Δ.Σ αποφοίτησαν, γονείς έχουν
αποχωρήσει από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κλπ.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα προτείνουμε την τροποποίηση των
υπαριθμ.88/2011 και 89/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν
τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις σχολικές Επιτροπές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. του Δήμου Αγιάς».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου
Βασίλειου Λέτσιου, έλαβε υπόψη τις υπαριθμ.88/2011 και 89/2011αποφάσεις του και
μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τροποποιεί την υπαριθμ.88/2011 απόφασή του με τίτλο: Ορισμός μελών
Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς» και συγκριμένα αντικαθιστά τα μέλη από τον
αύξοντα αριθμό μέλους 7 έως των αύξοντα αριθμό μέλους 15 της ανωτέρω απόφασης
και ορίζει νέα μέλη ως εξής:
7. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας 1ου Δημοτικού Σχολείο Αγιάς.
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8. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας 2ου Δημοτικό Σχολείου Αγιάς.
9. Τον εκάστοτε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας.
10. Τον εκάστοτε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας.
11. Τον εκάστοτε διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ομολίου.
12. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Αγιάς με τον αναπληρωτή του, που θα
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ
των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
13. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Λακέρειας με τον αναπληρωτή του, που
θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ
των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
14. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Μελιβοίας με τον αναπληρωτή του, που θα
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ
των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
15. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Ευρυμενών με τον αναπληρωτή του, που
θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου και στην
περίπτωση που δεν υπάρχει σύλλογος με κλήρωση που θα διενεργείται μεταξύ
των γονέων, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
Β. Τροποποιεί την υπαριθμ.89/2011 απόφασή του με τίτλο: Ορισμός μελών
Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς» και συγκριμένα αντικαθιστά τα μέλη από τον
αύξοντα αριθμό μέλους 7 έως των αύξοντα αριθμό μέλους 15 της ανωτέρω απόφασης
και ορίζει νέα μέλη ως εξής:
7. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας Γυμνασίου Αγιάς.
8. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας Λυκείου Αγιάς.
9. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας ΕΠΑΛ Αγιάς.
10. Τον εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας Γυμνασίου Στομίου
11. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Αγιάς με τον αναπληρωτή του, που θα
ορίζεται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου, τουλάχιστον 15
ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
12. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Αγιάς με τον αναπληρωτή του, που θα
ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου, τουλάχιστον 15
ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
13. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων ΔΕ Ευρυμενών με τον αναπληρωτή του, που
θα ορίζονται με απόφαση του διοικητικού οργάνου του συλλόγου, τουλάχιστον 15
ημέρες πριν την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς.
14. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας Λυκείου Αγιάς με τον
αναπληρωτή του, που θα ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της μαθητικής
κοινότητας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
15. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής κοινότητας Γυμνασίου Στομίου με τον
αναπληρωτή του, που θα ορίζονται από το αρμόδιο όργανο της μαθητικής
κοινότητας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Γ. Κατά λοιπά ισχύουν οι υπαριθμ.88/2011 και 89/2011 αποφάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2011.
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Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος

