
Σελίδα 1 από 4 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2017  

Αριθμ. πρωτ.: 642 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

2/2017 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 30.01.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα :  Αποδοχή ή μη παραίτησης του Ιωάννη Αναστασίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 30.01.2017, ώρα 18:00 

(6:00μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 367/26.01.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013. 

 

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. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Καλαγιάς Γρηγόριος 

8. Κασίδας Ιωάννης 9. Κούκας Γεώργιος 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μασούρας Γεώργιος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Λέτσιος Βασίλειος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σκαρκάλης Χρήστος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 21. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αναστασίου Ιωάννης 24. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

25. Σιμούλης Θωμάς 26. Σκαπέτης Αντώνιος 

27. Μπεϊνάς Αντώνιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Δαλαμάγκας 

Αλέξανδρος (Αμυγδαλής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος 

Ντελής.  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα :  Αποδοχή ή μη παραίτησης του Ιωάννη Αναστασίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική 

Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα συζητήθηκε εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 

Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την επιστολή παραίτησης του Ιωάννη Αναστασίου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», που έχει ως εξής: 

 

Προς τον πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 
 
Αγιά, 30/1/2017 
 

Κε πρόεδρε, 
σας υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Αγιάς.  

Μου είναι αδύνατο να συμμετέχω σε μια επιτροπή που συνήθως δεν συνεδριάζει. Σε μια επιτροπή 
που ψευδώς συνεδριάζει ή όταν συνεδριάζει είναι καθαρά για τυπικούς ή ενημερωτικούς λόγους, χωρίς 
ουσιαστικό ρόλο στην λήψη αποφάσεων.  

Δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια επιτροπή που δεν έχει αναρτήσει ούτε μια απόφαση στο σύστημα 
«Διαύγεια» ενώ είναι υποχρέωσή της να το κάνει.  

Δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια σχολική  επιτροπή που δεν έχει δικαίωμα  λόγου στην κατάργηση 
σχολικών μονάδων, την ανακαίνιση κάποιων, την διαχείριση της περιουσίας τους ούτε ακόμη και στην 
αποδοχή δωρεών.  

Δεν μπορώ τέλος να συμμετέχω σε μια επιτροπή που δεν απαντά ούτε στα έγγραφα ερωτήματά 
μου. 
Για τους λόγους αυτούς σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την παραίτησή μου   και να προβείτε στις 
απαραίτητες ενέργειες για την αντικατάστασή μου. 
Ευχαριστώ για την μέχρι τώρα συνεργασία 
 
 

Ιωάννης Αναστασίου 
Αντιπρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου 
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Ακολούθως ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι: ο Ιωάννης Αναστασίου, δημοτικός σύμβουλος της 

παράταξης μείζονος μειοψηφία «Δώτιον Πεδίον», ορίσθηκε μέλος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής 

του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 150/2014 (ΑΔΑ: 73ΚΜΩ6Ι-7Τ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς και ως εκ τούτου αυτό είναι και το αρμόδιο όργανο για να αποδεχθεί ή όχι την παραίτησή του. Kαι 

κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της παραίτησης και στην περίπτωση που αυτή γίνει 

αποδεκτή, να ορίσει το νέο μέλος, που θα πρέπει να προέρχεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. 

 

Στη συνέχεια και αφού το Σώμα έκανε αποδεκτή την παραίτηση του Ιωάννη Αναστασίου, από μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την επωνυμία: 

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», προτάθηκε από την παράταξη της μείζονος 

μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», ως αντικαταστάτης του παραιτηθέντος, ο Αντώνιος Σκαπέτης δημοτικός 

σύμβουλος της ίδιας παράταξης.  

 

 

 

 

 

 

Μετά από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.2839/2000 (Α΄196): «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 278 παρ. 2 του Π.Δ. 410/1995 (Α΄231), 

- την υπ’ αριθμ. 33/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 636/19.04.2011, 

- την υπ’ αριθμ. 150/2014 (ΑΔΑ: 73ΚΜΩ6Ι-7Τ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με 

θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς”», 

- την αίτηση παραίτησης του Ιωάννη Αναστασίου, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. 

Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Αποδεχόμαστε την παραίτηση του Ιωάννη Αναστασίου από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς». 

 

Β. Ορίζουμε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς» και ως 

αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Ιωάννη Αναστασίου, τον Αντώνιο Σκαπέτη δημοτικό Σύμβουλο της 

παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον». 

 

Γ.  Καθορίζουμε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς», ως 

εξής: 

 

1. Λέτσιος Βασίλειος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Σμυρλή Βασίλειο 

δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

2. Γιάνναρος Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Τριανταφύλλου 

Ευθύμιο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 
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3. Γιαννουλέα Χριστίνα δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Αργυρούλη Ιωάννη 

δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

4. Ριζούλης Στέφανος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, με αναπληρωτή τον  Τσιώνη Αστέριο 

δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας. 

5. Μπεϊνάς Αντώνιος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Μασούρα Γεώργιο 

δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας. 

6. Σκαπέτης Αντώνιος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας, με αναπληρωτή τον Σιμούλη Θωμά 

δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας. 

7. Τον εκάστοτε  διευθυντή της σχολικής μονάδας 1
ου

 Δημοτικού Σχολείο Αγιάς. 

8. Τον εκάστοτε  διευθυντή της σχολικής μονάδας 2
ου

 Δημοτικό Σχολείου Αγιάς. 

9. Τον εκάστοτε  διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Δήμητρας. 

10. Τον εκάστοτε διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Σωτηρίτσας. 

11. Τον εκάστοτε διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Στομίου. 

12. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο γονέων Δημοτικής Ενότητας 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  Δημοτικής Ενότητας 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 Δημοτικής Ενότητας 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  Δημοτικής Ενότητας 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. 

 

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 150/2014 (ΑΔΑ: 73ΚΜΩ6Ι-7Τ8) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής επιτροπής 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την επωνυμία: “Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Αγιάς”». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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