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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

135/2016 

από το πρακτικό της 13
ης

/ 23.09.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τον κίνδυνο 

υποβιβασμού του Δημ. Σχολείου Κ. Σωτηρίτσας και λήψη απόφασης για την ενίσχυση της 

κτιριακής υποδομής του. 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 

7:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 8769/19.09.2016 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. Αναστασίου Ιωάννης 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Μάρκου Σωτήριος 11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

12. Μασούρας Γεώργιος 13. Μπάτσικας Βασίλειος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος 15. Σκαπέτης Αντώνιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σουλιώτης Θεόδωρος 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 21. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

22. Αγγελακόπουλος Ρίζος 23. Κούκας Γεώργιος 

24. Μπεϊνάς Αντώνιος 25. Λέτσιος Βασίλειος 

26. Ριζούλης Στέφανος 27. Σιμούλης Θωμάς 

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


Σελίδα 2 από 3 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου) και 

Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός. 

 

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 εκτός ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τον κίνδυνο 

υποβιβασμού του Δημ. Σχολείου Κ. Σωτηρίτσας και λήψη απόφασης για την ενίσχυση της 

κτιριακής υποδομής του. 

 

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

ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον 

Πεδίον» Ιωάννης Αναστασίου, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
1. Το Δημ. Σχολείο Κ. Σωτηρίτσας, που θα μπορούσε φέτος να περιλαμβάνει στο ωρολόγιο πρόγραμμά 

του διδακτικά αντικείμενα όπως Πληροφορική, Αγγλικά, Εικαστικά, κ.ά, λειτουργεί κι αυτή τη σχολική 
χρονιά ως τριθέσιο εξαιτίας της έλλειψης μιας αίθουσας διδασκαλίας. 

 
2. Ο Προϊστάμενος της Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας καθώς και η διεύθυνση του Σχολείου είχαν 

έγκαιρα θέσει το πρόβλημα που αφορά στην κτιριακή υποδομή του. 
 
3. Παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα με την έναρξη του διδακτικού έτους μια «οργανωμένη 

προσπάθεια» αποδυνάμωσης του συγκεκριμένου Σχολείου με μετεγγραφές μαθητών του σε άλλο 
Σχολείο. 

 
4. Η φετινή «υποβάθμισή» του μπορεί να οδηγήσει σε σύντομο χρόνο στην αναστολή της λειτουργίας 

του με δυσάρεστες συνέπειες τόσο για την περιοχή γενικά όσο και για τους μόνιμους κατοίκους της. 
 
5. Ένα εν δυνάμει πολυθέσιο Σχολείο, όπως αυτό της Κ. Σωτηρίτσας, με δυνατότητα προαγωγής σύντομα 

σε 6/θ, λόγω της ανάπτυξης που παρατηρείται στους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου μας, 
συμβάλλει και το ίδιο ως πόλος έλξης νέων ανθρώπων για μόνιμη παραμονή τους στην περιοχή. 

 
6. Ο Δήμος οφείλει να παρέχει στους δημότες του το καλύτερο δυνατόν όσον αφορά τις συνθήκες 

εκπαίδευσης των παιδιών τους αλλά και να σχεδιάζει - ιδιαίτερα για τέτοια ζητήματα - με το βλέμμα 
στραμμένο στο μέλλον τις όποιες αλλαγές χρειάζονται. 

 
Σας ζητούμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε υπέρ των παρακάτω ενεργειών: 

- Άμεσα να βρεθεί μία ακόμη αίθουσα στο υπάρχον κτίριο του Σχολείου για να λειτουργήσει με 
τέσσερα τμήματα. 

- Να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την ανεύρεση άλλου χώρου, ο οποίος θα μπορέσει να εξυπηρετεί 
από την επόμενη σχολική χρονιά πληρέστερα τη λειτουργία του Σχολείου». 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης 

μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Ιωάννης Αναστασίου, τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 

3852/2010 (Α’ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη μορφή του 

κατεπείγοντος, τη συζήτηση και τις τοποθετήσεις και παρατηρήσεις που έχουν καταγραφεί στα 

μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης, 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Απορρίπτουμε την πρόταση της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» σχετικά με το Δημοτικό 

Σχολείο της Κάτω Σωτηρίτσας. 

 

Υπέρ της πρότασης, που κατατέθηκε από την παράταξη μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», ψήφισαν οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» και οι δημοτικοί σύμβουλοι 

της παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Αγιάς», για τους λόγους που έχουν 

καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

Κατά της πρότασης, που κατατέθηκε από την παράταξη μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», ψήφισαν οι 

δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, για τους λόγους που έχουν καταγραφεί στα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά της συνεδρίασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  


