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Αριθμός απόφασης
25/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2ο :

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς,
για το σχολικό έτος 2012-13.

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση, στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας
μέχρι οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές
του Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων
έτους 2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες
του προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 2ο :

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς,
για το σχολικό έτος 2012-13.
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στoν
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Λέτσιο, που είπε:
«Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ.
πρωτ.10112/Δ4/30-1-2012 έγγραφό του, με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013»,
ανακοίνωσε ότι με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις,
καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 που
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν.
3966/2011, για τις μεταβολές (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές,
υποβιβασμοί) σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.1820/10-22012 έγγραφό της, μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση για οποιαδήποτε
μεταβολή (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί) στις
σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Η παράταξή μας έχει δηλώσει ότι είναι
αντίθετη στις συγχωνεύσεις των σχολείων. Το κάναμε και πέρυσι όταν είπαμε ότι με την
συγχώνευση των σχολικών επιτροπών ανοίγει ο δρόμος και για την συγχώνευση
σχολείων. Οι συγχωνεύσεις εντάσσονται στο γενικό πλάνο του Καλλικράτη και δεν
έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της εκπαίδευσης. Στόχος τους είναι η μεταφορά
αρμοδιοτήτων στους Δήμους, που δεν έχουν χρήματα να τις ασκήσουν και να καλύψουν
το κόστος τους, άρα μεταφορά του κόστους στους δημότες. Στόχος τους είναι η μείωση
των εξόδων που δαπανά η Κυβέρνηση για την παιδεία.
Εμείς ως παράταξη λέμε όχι σε κάθε συζήτηση που αφορά τις συγχωνεύεις
σχολικών μονάδων».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Λέτσιου Βασίλειου,
 το υπ’ αριθμ. πρωτ.10112/Δ4/30-1-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1820/10-2-2012έγγραφο της Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ν. Λάρισας,
 τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 που
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 59 του Ν.
3966/2011 και
 τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Γνωμοδοτεί θετικά στο να μην επέλθει καμία μεταβολή (ιδρύσεις, καταργήσεις,
συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί), το σχολικό έτος 2012-13, στις σχολικές
μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς
Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας Ρίζος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

