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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 11ης/ 27-6-2013
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 16ο :

Συζήτηση πρότασης για τη μη συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων
Στομίου - Ομολίου.

Στην Αγιά, σήμερα 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 (7:00μμ.), στην
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 8816/23-6-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν. 3852/2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Βαλάρης Γεώργιος1
4. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Καψάλης Βασίλειος2
8. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μπελιάς Αντώνιος
12. Σιμούλης Θωμάς
14. Σουλιώτης Θεόδωρος
16. Συρακούλης Γεώργιος
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3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Κουτσαντάς Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος3
11. Πατσάς Κυριάκος
13. Σμυρλής Βασίλειος
15. Στάθης Νικόλαος

Προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
3
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2

Απόντες
17. Αργύρης Νικόλαος
18. Βόγιας Δημήτριος
19. Γιάνναρος Γεώργιος
20. Καλαγιάς Γρηγόριος4
21. Μαυρογιάννης Αντώνιος
22. Μπάτσικας Βασίλειος
23. Ξαφάρας Χρήστος
24. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
25. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Μπελιάς
Αθανάσιος (Μελιβοίας), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Πλατής Βασίλειος
(Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Σπανός Ιωάννης, Δεληγιάννης Βασίλειος
και Παπακώστας Δημήτριος. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός
γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της
συνεδρίασης.
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Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λέτσιος Βασίλειος, που
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Αναφορικά με την συγχώνευση των Δημοτικών Σχολείων Ομολίου – Στομίου θα
ήθελα να γνωρίσω στο Σώμα τα παρακάτω:
Παρ’ ότι έχουμε κάνει πληθώρα εγγράφων προς όλες τις κατευθύνσεις και έχουμε
ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα προβλήματα που ανακύπτουν από την
προβλεπόμενη συγχώνευση, πληροφορούμαστε, με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5409/12-62013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ότι για τη νέα
σχολική χρονιά θα λειτουργήσει το Σχολείο ενιαίο.
Με αφορμή το παραπάνω έγγραφο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αδυνατούμε να
ανταπεξέλθουμε ως Σχολική Επιτροπή στις επιπλέον δαπάνες που δημιουργούνται και
να προτείνουμε τα εξής:
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Απέστειλε (με email) στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου επιστολή διαμαρτυρίας αναφέροντας τους
λόγους για τους οποίους δεν προσήλθε στη συνεδρίαση.
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Να συνεχίσουν τα σχολεία τη λειτουργία τους ως έχουν για το επόμενο διδακτικό έτος
και να δρομολογηθεί η συγχώνευση του Νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να έχουμε οικονομία
κλίμακας στο λειτουργικό κόστος των σχολείων κάτι που στη σημερινή οικονομική
συγκυρία επιβάλλεται».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών κ. Γεώργιος Γκουτζουλίκας
είπε στην τοποθέτησή του: «Η πρόταση του κου Λέτσιου είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Εγώ θα ήθελα να τονίζω ότι στην περίπτωση που υπάρξει απόφαση από το
Υπουργείο Παιδείας που δεν θα προβλέπει συγχώνευση των Νηπιαγωγείων Στομίου και
Ομολίου, τότε οι γονείς του Ομολίου θα πρέπει οικειοθελώς να εγγράψουν τα παιδιά
τους στο Νηπιαγωγείου του Στομίου. Έχουμε μιλήσει με τους γονείς και είναι
σύμφωνοι».
Ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Όταν συζητήθηκε
αυτό το θέμα πέρυσι είχε μπει από τους κ.κ. Ξαφάρα και Πατσά μία παράμετρος που
κατά την άποψή μου ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Αυτοί είπαν ότι εάν είναι να κλείσουμε
τα Σχολεία στην ΔΕ Ευρυμενών ή οπουδήποτε άλλου προκειμένου να φτιάξουμε ένα
6θέσιο Σχολείο με μεγάλη ευχαρίστηση θα το κάνουμε. Αυτό όμως απ’ ότι φαίνεται δεν
μπορεί να επιτευχθεί.
Θεωρητικά αν πούμε ότι κλείνουμε όλα τα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, πλην αυτού της Καρίτσας που δεν
μπορεί να κλείσει γιατί έχει ένα παιδάκι με αναπηρία, και φτιάξουμε ένα Σχολείο στο
Στόμιο. Αυτό δεν θα είναι 6θεσιο, αλλά θα είναι πάλι 4θεσιο, άρα δεν υπάρχει κανένας
λόγος να γίνει αυτή η διαδικασία.
Η πρόταση που κατατίθεται σήμερα πρέπει να υποστηριχθεί απ’ όλους μας και μέσα
απ’ αυτή να αναδείξουμε το γεγονός ότι απαιτούνται χρήματα για τις ενέργειες που
προκύπτουν από την συγχώνευση των σχολικών μονάδων, τα οποία δεν έχουν έρθει σε
μας και σύμφωνα με το Σύνταγμα δεν είμαστε υπόλογοι γι’ αυτό».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Λέτσιου Βασίλειου,
- τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις,
- την υπ’ αριθμ.225/2012 απόφασή του με θέμα: «Γνωμοδότηση για μεταβολές ή μη
στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο
Αγιάς, για το σχολικό έτος 2013-2014»,
- το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5409/12-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας,
- την Κ.Υ.Α. 10754/Δ4/4-9-12 (Φ.Ε.Κ. 2462/10-9-2012 τεύχος Β’) και
- τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 που αντικαταστάθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011

Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά την ανάκληση της Κ.Υ.Α. 10754/Δ4/4-9-12 (Φ.Ε.Κ. 2462/10-9-2012 τεύχος
Β’) και προτείνει:
Α) Να συνεχίσουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας στις Τοπικές Κοινότητες Στομίου και
Ομολίου τη λειτουργία τους ως έχουν και για το επόμενο διδακτικό έτος και να
δρομολογηθεί η συγχώνευση του Νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομία
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κλίμακας στο λειτουργικό κόστος των σχολείων κάτι που στη σημερινή οικονομική
συγκυρία επιβάλλεται.
Β) Εάν αυτό δε γίνει αποδεκτό τότε να λειτουργήσουν τα συγχωνευόμενα δημοτικά
σχολεία στο κτίριο της Τοπικής Κοινότητας Ομόλιο και τα συγχωνευόμενα
Νηπιαγωγεία στο κτίριο της Τοπικής Κοινότητας του Στομίου.
Γ) Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Λάρισας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αργυρούλης Ιωάννης
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