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Ταχ/κος Κώδικας: 40003  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

78/2017 

από το πρακτικό της 9
ης

/ 25.05.2017 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6
ο
   

 

Έγκριση ορίων φοίτησης στα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με 

την διεύθυνση κατοικίας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 25.05.2017, ώρα 7:00 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4365/19.05.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτήριου Μάρκου, 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. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Αργυρούλης Ιωάννης 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Σκαρκάλης Χρήστος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Ριζούλης Στέφανος 

16. Σιμούλης Θωμάς 17. Σκαπέτης Αντώνιος 

18. Σουλιώτης Θεόδωρος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Βατζιάς Αντίγονος 23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 25. Μπάτσικας Βασίλειος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σμυρλής Βασίλειος 

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), Καραφέριας Αχιλλέας (Ανατολής), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και 

Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας .  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: 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 6
ο
   

 

Έγκριση ορίων φοίτησης στα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς σύμφωνα με 

την διεύθυνση κατοικίας. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Λέτσιος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

  

Με το άρθρο 65 παρ. 1 του  Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα 

θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή 

άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 

Για το θέμα: «Έγκριση ορίων φοίτησης στα Δημοτικά Σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς 

σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας», το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ, έλαβε την υπ’ αριθμ.5/2017 απόφαση. 

 

Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση ορίων φοίτησης των παιδιών στα Δημοτικά Σχολεία της 

Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς  

που έχει ως εξής: 

 

Αναλυτικότερα τα όρια έχουν καθοριστεί για την ομαλή λειτουργία διεξαγωγής μαθημάτων και εγγραφής 

των παιδιών στα σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 και για την καταπολέμηση του φαινομένου 

επιλογής πολλών γονέων εγγραφής των παιδιών τους στο 2
ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγιάς με συνέπεια την 

συγκέντρωση πολυάριθμων μαθητών φοίτησης στο παραπάνω σχολείο και έλλειψης παιδιών στο 1
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Αγιάς. 

 

Σύμφωνα με τον υπάρχων αριθμό μαθητών στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγιάς και των φετινών εγγραφών έχει 

ως συνέπεια τον συνωστισμό και την υπέρογκο αριθμό παιδιών που έχει ως κατάληξη να μην χωράνε τα 

παιδιά και έλλειψη δυνατότητας δημιουργία καινούριων αιθουσών.   

 

Εισηγούμαι συγκεκριμένα τα όρια να οριστούν ως εξής: 

 

Οι κατοικίες που βρίσκονται δυτικά του ρέματος Αμοίρου ανήκουν στο 2
ο  

Δημοτικό Σχολείο. 

 

Ξεκινώντας από το Κλειστό Γυμναστήριο της Αγιάς, ανεβαίνοντας προς τα πάνω στο Γυμνάσιο, 

προχωρώντας στην Παλαιοκάστρου και δυτικά ανήκουν όλοι  στο 2
ο
 Δ.Σ. 
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Οι διευθύνσεις που συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω σχολείο είναι:  

1.Μεταξοχωρίου, 2.Στ.Καρβουνιάρη, 3. Χατζημιχάλη, 4.Νερομύλων, 5. Καβάκη, 6.Γυμναστηρίου, 

7.Λεωνίδα, 8.Θερμοπυλών, 9.Ανθ.Γαζή, 10.Δημ.Αγραφιώτη, 11.Μιλτιάδη Δάλλα,12.Όρος Κελλίων, 

13.Χατζηαρσένη, 14.Αμοίρου, 15.Άννας Κομνηνού, 16.Ηρακλείδη, 17.Κενταύρων, 18.Αγίας Άννης, 

19.Γιάννη Ρίτσου, 20.Ασκληπιού, 21.Σολωμού, 22.Μιλτιάδη Δάλλα, 23.Στεφανίας Φαβρ, 24.Παρλαπάνου, 

25.Απόλλωνος, 26.Κωνσταντινουπόλεως, 27.Λαρίσης 

 

Οι υπόλοιπες οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται παραπάνω να ανήκουν στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγιάς.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλώ το Σώμα να εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς. 

 

 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Καλαγιάς Γρηγόριος είπε 

στην τοποθέτησή του: «Δεν είναι κάτι καινούργιο και το ψηφίσαμε στην σχολική Επιτροπή αφού είχαμε τη 
διαβεβαίωση ότι αυτά είναι τα όρια που θεσπίσθηκαν εδώ και μια 15ετία τουλάχιστον. Αυτό όμως που 
πρέπει να μας ιδιαίτερα ανησυχεί είναι ότι: ενώ τώρα επανακαθορίζουμε τα όρια για την εγγραφή των 
μαθητών, μετά από λίγα χρόνια δεν θα έχουμε μαθητές και θα κλείσουν τα σχολεία μας». 
 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Κασίδας Ιωάννης είπε στην τοποθέτησή του: «Πριν καθορισθούν αυτά τα όρια υπήρξε επαφή με τους 
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων; Αν όχι και αφού δεν δόθηκε η δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν 
τις τυχόν αντιρρήσεις, τους εμείς θα καταψηφίσουμε». 
 
Ο ανεξάρτητος δημοτικός Σύμβουλος Θωμάς Σιμούλης είπε στην τοποθέτησή του: «Αυτό το θέμα είναι 
σοβαρό και καλώς κρατιούνται αυτά τα όρια. Το θέμα όμως δεν είναι απλά να καταγραφούν τα όρια, αλλά 
να τηρηθούν. Το θέμα είναι καθαρά δικό μας. Εμείς τα λασκάρουμε και τα μαζεύουμε τα όρια. Τα όρια 
υπάρχουν και πρέπει να τηρούνται». 
 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Βασίλειου Λέτσιου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 35/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩ6Ι-Ω) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς (Φ.Ε.Κ. 

636/19/4/2011 τεύχος Β’) με θέμα: «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. με την Επωνυμία “Σχολικές Επιτροπές 

Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αγιάς ”», 

- 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”», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την 58/2017 (ΑΔΑ: 7ΙΥΓΩ6Ι-7ΞΧ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 5/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγιάς, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

- την αρνητική ψήφο του ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση 

Δήμου Αγιάς», 

και μετά από συζήτηση 
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Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Εγκρίνουμε την επικαιροποίηση των ορίων εγγραφής των μαθητών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς, με σκοπό την ομαλή λειτουργία διεξαγωγής των 

μαθημάτων, για το σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής, με σκοπό καταπολέμηση του φαινομένου επιλογής 

πολλών γονέων εγγραφής των παιδιών τους στο 2
ο 

Δημοτικό Σχολείο Αγιάς που έχει ως συνέπεια την 

συγκέντρωση πολυάριθμων μαθητών φοίτησης στο παραπάνω δημοτικό σχολείο και έλλειψης παιδιών στο 

1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγιάς. Συγκεκριμένα επικαιροποιούμε και καθορίζουμε τα εξής: 

 

Οι κατοικίες που βρίσκονται δυτικά του ρέματος Αμοίρου ανήκουν στο 2
ο  

Δημοτικό Σχολείο. 

 

Ξεκινώντας από το Κλειστό Γυμναστήριο της Αγιάς, ανεβαίνοντας προς τα πάνω στο Γυμνάσιο, 

προχωρώντας στην Παλαιοκάστρου και δυτικά, ανήκουν όλοι  στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Αγιάς. 

 

Οι διευθύνσεις που συμπεριλαμβάνονται στο παραπάνω σχολείο είναι:  

1.Μεταξοχωρίου, 2.Στ.Καρβουνιάρη, 3. Χατζημιχάλη, 4.Νερομύλων, 5. Καβάκη, 6.Γυμναστηρίου, 

7.Λεωνίδα, 8.Θερμοπυλών, 9.Ανθ.Γαζή, 10.Δημ.Αγραφιώτη, 11.Μιλτιάδη Δάλλα,12.Όρος Κελλίων, 

13.Χατζηαρσένη, 14.Αμοίρου, 15.Άννας Κομνηνού, 16.Ηρακλείδη, 17.Κενταύρων, 18.Αγίας Άννης, 

19.Γιάννη Ρίτσου, 20.Ασκληπιού, 21.Σολωμού, 22.Μιλτιάδη Δάλλα, 23.Στεφανίας Φαβρ, 24.Παρλαπάνου, 

25.Απόλλωνος, 26.Κωνσταντινουπόλεως, 27.Λαρίσης. 

 

Οι υπόλοιπες διευθύνσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται παραπάνω ανήκουν στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Αγιάς.  

 

Μειοψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς» 

Ιωάννης Κασίδας για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2017. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  

ΑΔΑ: ΩΨΗΥΩ6Ι-434


		2017-06-01T10:06:14+0300
	Athens




