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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 20/11/2019 ώρα 22:05. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 12349 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

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

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

192/2019 
από το πρακτικό της 13ης/ 20.11.2019 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα 3ο : Κάλυψη αναγκών στέγασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανάβρας. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 18:00, συνήλθε 

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

12174/16.11.2019 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 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18. 

 

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. Αλεξανδρίδου Βασιλική 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κατσιάβας Αστέριος 7. Κορδίλας Δημήτριος 

8. Καφετσιούλης Απόστολος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 11. Μπαρμπέρης Πέτρος 

12. Μπατζιόλας Ζάχος 13. Μπελιάς Αντώνιος 

14. Ντάγκας Νικόλαος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Σκαρκάλης Χρήστος 17. Σμυρλής Βασίλειος 

18. Σωτηρίου Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

20. Τσιαγκάλης Νικόλαος 21. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

22. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

23. Αγγελάκας Ιωάννης 24. Ευσταθίου Ηλίας 

25. Καλαγιάς Γρηγόριος 26. Κασίδας Ιωάννης 

27. Κρανιώτης Ευάγγελος  

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 Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Λάμπρου Ευάγγελος 

(Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου), Τζίκας 

Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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

 

 

Θέμα 3ο : Κάλυψη αναγκών στέγασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ανάβρας. 

 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πέτρος Μπαρμπέρης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς διαπιστώθηκε ότι το Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας αντιμετωπίζει 

σοβαρό πρόβλημα ανεπάρκειας χώρων για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών στέγασης των μαθητών 

που φοιτούν σε αυτό. Σημαντικές οχλήσεις και διαμαρτυρίες γονέων επισήμαναν τις δυσμενείς συνθήκες 

διεξαγωγής των μαθημάτων στην 1η τάξη, όπου φοιτούν 13 μαθητές, σε μία σχολική αίθουσα συνολικής 

επιφάνειας μόλις 10,50 τ.μ. 

 

Το Νηπιαγωγείο Ανάβρας στεγάζεται σήμερα σε κτίριο συνολικής επιφάνειας περίπου 105 τ.μ. και σήμερα 

αριθμεί 5 νήπια. Το κτίριο του νηπιαγωγείου γειτνιάζει με το κτίριο όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 

Ανάβρας, σε απόσταση μόλις 35μ περίπου από τον αύλειο χώρο, ενώ μεταξύ των δύο κτιρίων μεσολαβεί 

διαμορφωμένος πεζόδρομος. 

 

Η χρήση του κτιρίου του Νηπιαγωγείου για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δημοτικού Σχολείου 

κρίνεται ως η πλέον ενδεικνυόμενη λύση, αφού: 

- Βρίσκεται σε ιδιαίτερα κοντινή απόσταση, 

- Διασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης του αύλειου χώρου για τον προαυλισμό των μαθητών κατά τα 

διαλείμματα και τις λοιπές δραστηριότητες (προσευχή, γυμναστική, κ.α.) 

- Παρέχει εύκολη, ευχερή και ασφαλή μετάβαση των μαθητών που θα χρησιμοποιούν την αίθουσα 

στην αυλή, χωρίς τη μεσολάβηση δρόμου. 

 

Όσον αφορά την εξεύρεση νέου χώρου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου, προτείνεται να γίνει χρήση του 

Δημοτικού Καταστήματος Ανάβρας, ως προσωρινή λύση για τη στέγασή του. Το Δημοτικό Κατάστημα 

Ανάβρας αποτελεί ένα ισόγειο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, στο οποίο υφίσταται αίθουσα 

διαστάσεων 3,70μx6,35μ, ήτοι συνολικής επιφάνειας 23,50τ.μ. που συνεπάγεται επιφάνεια 4,6τ.μ. ανά 

νήπιο. Επομένως, πληρούνται απόλυτα οι προδιαγραφές της απαιτούμενης επιφάνειας ανά νήπιο (3,00 

τ.μ./νήπιο), όπως αυτές περιγράφονται στον από το 2008 δημοσιευμένο «Οδηγό Μελετών για Διδακτήρια 

όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης» που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.  

 

Η αίθουσα έχει επαρκή φωτισμό και αερισμό, ενώ πρόσφατα έχουν υλοποιηθεί εργασίες χρωματισμού της. 

Περαιτέρω, ο Δήμος έχει προβεί σε παρεμβάσεις επισκευών/βελτιώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ανάβρας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρήση του ως Νηπιαγωγείου με γνώμονα τη διασφάλιση της 

βέλτιστης λειτουργίας του, όπως κατασκευή περίφραξης στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος 

αποτελούμενη από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες και πλέγμα ρομβοειδούς μορφής με συνθετική επικάλυψη, 

ύψους 1,5μ, εγκατάσταση ειδών υγιεινής που ανταποκρίνονται στο μέγεθος των νηπίων στο WC, 

εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας θέρμανσης/ψύξης. 
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Επισημαίνεται ότι το εν λόγω κτίριο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως Νηπιαγωγείο κατά τις ώρες 

λειτουργίας του σχολείου.  

 

Στο  άρθρο 75, παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (N. 3463/06, ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006) καθορίζεται 

ότι: «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα 

με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή 

βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας». 

 

Εν συνεχεία, περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων που αφορούν σε διάφορους 

τομείς, όπως: Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των 

Οικισμών, κ.α. 

 

Στον Τομέα στ΄ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» της παρ. Ι του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ. 

προβλέφθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες με το άρθρο 94, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των οποίων:  

«16. «Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών 

και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, 

από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας 

της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 

17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού 

ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή». 

 

Με βάση τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπου 

ορίζεται: «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», προκύπτει η αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 

τη λήψη απόφασης για τη στέγαση σχολικών μονάδων. 

 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

1. Να εγκρίνετε τη χρήση των αιθουσών του υφιστάμενου κτιρίου του Νηπιαγωγείου Ανάβρας για την 

κάλυψη των αναγκών στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας, 

2. Να εγκρίνετε την προσωρινή μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Ανάβρας στο Δημοτικό Κατάστημα 

Ανάβρας, μέχρι τη λήψη νεώτερης απόφασης από το ΔΣ και αφού επαναξιολογηθούν οι συνθήκες που θα 

διαμορφωθούν.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού, Ισότητας και Νεολαίας, 

- τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. Ι του Ν.3463/2006 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», 

- τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.1 και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Εγκρίνουμε: 

Α. Τη χρήση των αιθουσών του υφιστάμενου κτιρίου του Νηπιαγωγείου Ανάβρας για την κάλυψη των 

αναγκών στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Ανάβρας. 

 

Β. Την προσωρινή μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Ανάβρας στο Δημοτικό Κατάστημα Ανάβρας, μέχρι τη 

λήψη νεώτερης απόφασης από το ΔΣ και αφού επαναξιολογηθούν οι συνθήκες που θα διαμορφωθούν.  
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 192/2019. 
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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