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Αριθμός απόφασης
24/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 1ο :

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας 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:

Σελίδα 3 από 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Θέμα 1ο :

Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη στις σχολικές μονάδες
Πρωτοβάθμιας 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:
«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.
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.
Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.1234/18-22012 έγγραφό της εισηγείται, εκτός των άλλων και για τις σχολικές μονάδες που
λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, τα εξής: 1) την προαγωγή, λόγω αύξησης του αριθμού
των μαθητών, του Δημοτικού Σχολείου Στομίου από 2/θ σε 4/θ, 2) τη συγχώνευση του
Δημοτικού Σχολείου Ομολίου ( αριθμός μαθητών 41) με το Δημοτικό Σχολείο Στομίου
και 3) τη συγχώνευση του Νηπιαγωγείου Γερακαρίου (αριθμός μαθητών 0) με το
Νηπιαγωγείο Ανάβρας.
Πιστεύω ότι κανένας μας δεν διαφωνεί ότι το πολυθέσιο σχολείο είναι η
εκπαιδευτική μονάδα που μπορεί να προσφέρει άρτια εκπαίδευση στους μαθητές και
καλύτερο έργο και αποτελέσματα από τους εκπαιδευτικούς. Δεν είμαστε αντίθετοι στην
ύπαρξή του.
Δεν μπορούμε όμως να γνωμοδοτήσουμε θετικά στη συγχώνευση σχολικών
μονάδων όσο μένει άλυτο το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών. Η σχολική χρονιά
κοντεύει στο τέλος της και σαφή θέση από το Υπουργείο, για το πρόβλημα αυτό, δεν
έχουμε. Και μιλώντας για μεταφορά μαθητών πρέπει να μιλάμε για ασφαλή μεταφορά,
με ύπαρξη συνοδού, ούτε και γι’ αυτό έχουμε κάποια δέσμευση.
Διατηρούμε επίσης τις επιφυλάξεις μας, με την κάθε νέα συγχώνευση σχολικών
μονάδων, από τη στιγμή που αυτές που ήδη συγχωνεύθηκαν και λειτουργούν ως
πολυθέσια σχολεία, υπολειτουργούν, αφού δεν έχουν τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών
που προβλέπονται για την ομαλή λειτουργίας τους και σε κάποιες απ’ αυτές μάλιστα δεν
υπάρχει ακόμη ωρολόγιο πρόγραμμα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και μέχρι τη στιγμή που θα πεισθούμε
πραγματικά ότι οι υπάρχουσες σχολικές μονάδες μπορούν να υποστηριχθούν και να
λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα, εισηγούμαι να μην υπάρξει καμία συγχώνευση
σχολικής μονάδας στο Δήμο, πλην αυτής του Νηπιαγωγείου Γερακαρίου που δεν έχει
μαθητές και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να καταργηθεί».
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας ανάγνωσε επιστολές των
συλλόγων γονέων και κηδεμόνων: α) δημοτικού σχολείου Ομολίου και β) δημοτικού
σχολείου Καρίτσας, με τις οποίες εκφράζεται η αντίθεσή τους σε κάθε νέα
συγχώνευση των σχολείων της περιοχή τους, αλλά και η μετακίνηση των παιδιών σε
4/θεσιο σχολείο στο Στόμιο.
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Μετά την ανάγνωση των ανωτέρω επιστολών δόθηκε, από τον Πρόεδρο, ο λόγος
σε γονείς των δημοτικών σχολείων Ομολίου και Καρίτσας που εξέφρασαν τις
απόψεις τους για το θέμα των συγχωνεύσεων, καθώς και σε εκπρόσωπο των γονέων
του δημοτικού σχολείου Στομίου που μετέφερε την απόφαση της γενικής συνέλευσής
τους, σύμφωνα με την οποία δηλώνεται η επιθυμία τους να μεταφερθούν τα παιδιά
τους στο 4/θεσιο σχολείο Ομολίου.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε:
«Όσον αφορά την επιστολή των γονέων του Ομολίου θα πω ότι είναι δυνατό να
μεταφέρονται οι πολλοί στους λίγους, όταν οι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις είναι
εκεί που είναι οι λίγοι. Να κάνουμε θυσίες, να μεταφέρουμε τα παιδιά μας σ’ ένα άλλο
κτίριο, να πούμε ότι έκλεισε και το σχολείο στο χωριό μας, αλλά εκεί που θα
μεταφέρουμε τα παιδιά μας, να υπάρχει κάτι καλύτερο, πιο αναβαθμισμένο, με μια πιο
πλήρης πρόταση παιδείας.
Θα κάνω και μια γενική παρατήρηση. Ξέρετε πολλές φορές κρίνουμε τα πράγματα
ανάποδα. Όταν μιλάμε για το εάν θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις σχολείων ή όχι,
δεν έχουμε στο νου μας το τι είναι καλύτερο για τα παιδιά, έχουμε στο νου μας μην
κλείσει το σχολείο στο χωριό μας. Αυτό που πρωτίστως πρέπει να εξετάσουμε είναι το
που τα παιδιά μας θα μάθουν καλύτερα και περισσότερα γράμματα.
Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις και
θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση του εισηγητή και εν μέρει με την πρόταση των
συλλόγων γονέων. Επειδή όμως θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, θα πω ότι
αν σήμερα μιλούσαμε για ένα 6/θεσιο σχολείο η συζήτηση και η πρότασή μας θα ήταν
εντελώς διαφορετική».
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κος Πατσάς Κυριάκος που είπε: «Ότι στα μεγάλα σχολεία τα
παιδιά εκπαιδεύονται καλύτερα είναι σίγουρο. Εδώ έχουμε όμως μια πρόταση, από την
Διεύθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης, που μιλάει για 4/θεσιο σχολείο. Αν εμείς πούμε να μη
γίνουν συγχωνεύσεις θα μας ακούσουν; Μας άκουσαν άραγε για την Εφορία της Αγιάς
που θα κλείσει ή για το Κτηνιατρείο που έκλεισε;
Η δική μου πρόταση είναι η εξής: να προτείνουμε τη δημιουργία ενός 6/θέσιου, εκεί
όπου υπάρχουν οι κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και στο οποίο θα
συγκεντρωθούν όλα τα σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών».
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 συγχώνευση σχολείων και ως εκ τούτου και
στην συγκεκριμένη εισήγηση της Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας».
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Ο Αντιδήμαρχος της Δ. Ε. Ευρυμενών κ. Ξαφάρας Χρήστος που είπε: «Διαφωνώ
με τον εισηγητή διότι στη Δ.Ε. Ευρυμενών, αν και δεν έχω παιδιά στο σχολείο, είμαι
υπέρμαχος, εδώ και πολλά χρόνια, στο να γίνει μια σύγχρονη και πολυθέσια σχολική
μονάδα, χωρίς να με απασχολεί που θα είναι η έδρα της. Αυτό που με απασχολεί είναι
ότι τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν γράμματα.
Θα συμφωνήσω με την πρόταση του κ. Πατσά και θα προτείνω τη δημιουργία ενός
σύγχρονου 6/θεσιου σχολείου στη Δ.Ε. Ευρυμενών, που θα προσφέρει στα παιδιά της
περιοχή μας καλύτερη εκπαίδευση».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Γκουτζουλίκας Γεώργιος που είπε:
«Προτείνω να μείνει έως έχει η κατάσταση των σχολείων της Δ.Ε. Ευρυμενών και να
υπερψηφισθεί η πρόταση του εισηγητή. Εάν στο μέλλον έχουμε τις κατάλληλες
διαβεβαιώσεις από το Κράτος και την απαιτούμενη, με βάση τα το Νόμο, συναίνεση
από τους γονείς της ορεινής Καρίτσας, ας το ξανασυζητήσουμε για 6/θεσιο σχολείο.
Σήμερα, χωρίς την συναίνεση των γονέων, αλλά και με την ασάφεια και την
αφερεγγυότητα που διακρίνει το σαθρό Κράτος μας, που ετοιμάζεται για εκλογές, αυτό
δεν είναι ώριμο για συζήτηση.
Θα προτείνω επίσης, με δεδομένη την απόφαση της συνέλευσης των γονέων του
Στομίου, να κλείσει άμεσα το σχολείο του Στομίου και να έρθουν οι μαθητές του, στο
δημοτικό σχολείο Ομολίου που διαθέτει τις κατάλληλες αίθουσες για να λειτουργήσει
4/θεσιο σχολείο».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Καψάλης Βασίλειος που είπε: «Η
ιδανικότερη λύση για τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, όπως είπαν και οι κ.κ. Πατσάς
και Ξαφάρας, είναι η δημιουργία ενός 6/θεσιου σχολείου. Ως εκπαιδευτικός γνωρίζω
ότι σ’ ένα σύγχρονο 6/θεσιο σχολείο υλοποιούνται προγράμματα και παράγεται
καλύτερο εκπαιδευτικό έργο. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να δούμε συνολικά τις αλλαγές
που πρέπει να γίνουν στα σχολεία του Δήμου μας. Θα καταψηφίσω την εισήγηση και θα
υπερψηφίσω την πρόταση του κου Πατσά».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Νέοι
Ορίζοντες» κ. Σιμούλης Θωμάς που είπε: «Όσο περνάει η εκπαιδευτική χρονιά τόσο
πιο εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συγχωνεύσεις απέτυχαν γιατί το μόνο
που δεν έλαβαν υπόψη τους ήταν το εκπαιδευτικό κομμάτι. Η μόνη σκέψη του Κράτους
ήταν η μείωση του κόστους της εκπαίδευσης, αλλά και αυτό δεν επετεύχθη. Αν υπήρχε η
στόχευση από την Κράτος για σύγχρονα 6/θεσια σχολεία πιστεύω ότι σήμερα και ο ποιο
δύσπιστος γονέας θα ήταν υπέρμαχος. Για τους λόγους αυτούς θα υπερψηφίσω την
εισήγηση».
Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Βαλάρης Γεώργιος που είπε:
«Έχουν διαβασθεί οι αποφάσεις των συμβουλίων γονέων και κηδεμόνων Ομολίου και
Καρίτσας, ακούσαμε και γονείς του σχολείου Στομίου. Επίσης έχουμε μια συγκεκριμένη
πρόταση από την Διεύθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης και την πρόταση του εισηγητή, η
οποία πιστεύω ότι καλύπτει τους λόγους για τους οποίους προτείνει να μην γίνει καμία
μεταβολή στα δημοτικά σχολεία Ομολίου και Στομίου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
συζητάμε για άλλα πράγματα. Θα συμφωνήσω με την πρόταση του εισηγητή και θα την
υπερψηφίσω».

Σελίδα 6 από 6
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος που είπε: «Η
Διεύθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης δεν μας ζητάει κατ’ ανάγκη σύμφωνη γνώμη. Μας
επιβάλει μια πρόταση και μας ζητάει να γνωμοδοτήσουμε. Συνεπώς μπορούμε να πούμε
την άποψή μας. Άρα όσοι πιστεύουν ότι πρέπει να πούμε ένα «ναι» ή ένα «όχι», σ’ αυτό
που προτείνει η Διεύθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης, κάνει λάθος».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας που είπε: «Πιστεύω ότι πρέπει να
καταλήξουμε και να υπερψηφίσουμε την πρόταση του εισηγητή, λαμβάνοντας υπόψη τις
γνώμες των γονέων, των προς συγχώνευση δημοτικών σχολείων, αλλά και τα άλυτα
προβλήματα που αφορούν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
Όσον αφορά την πρόταση για τη δημιουργία 6/θεσιου σχολείου, αυτή προϋποθέτει
δύο πράγματα, τα οποία στη σημερινή συνεδρίαση δεν υπάρχουν. Προϋποθέτει, πρώτον
την κατάργηση του δημοτικού σχολείου Καρίτσας και δεύτερον τη μεταφορά των
μαθητών του Παλαιοπύργου από το σχολείου του Πυργετού. Στο μέλλον και αφού
έρθουν έγγραφες προτάσεις από τους γονείς των μαθητών, των Τοπικών Κοινοτήτων
Καρίτσας και Παλαιοπύργου, μπορούμε να συζητήσουμε τη δημιουργία ενός 6/θεσιου
δημοτικού σχολείου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Στομίου».







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,
το με α.π.1234/18-2-2012 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας,
τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011
τις αποφάσεις των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και
τις τοποθετήσεις: του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Γνωμοδοτεί:
Α. θετικά ως προς τη συγχώνευση του Νηπιαγωγείου Γερακαρίου με το Νηπιαγωγείο
Ανάβρας και
Β. αρνητικά για κάθε άλλη συγχώνευση σχολικής μονάδας της Α/μιας Εκπαίδευσης
στο Δήμο Αγιάς.
Μειοψήφισαν οι κ.κ. Ξαφάρας Χρήστος, Πατσάς Κυριάκος, Βατζιάς Αντίγονος,
Καψάλης Βασίλειος, Σκάρπου - Δουλμέ Αγγελική, Στάθης Νικόλαος και
Τριανταφύλλου Αθανάσιος που υπερψήφισαν την πρόταση, του κ. Πατσά Κυριάκου,
για τη δημιουργία ενός 6/θεσιου σχολείου στη Δ.Ε. Ευρυμενών.
Μειοψήφισε ο κ. Μαρούδας Ρίζος που καταψήφισε όλες τις προτεινόμενες
συγχωνεύεις σχολικών μονάδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

