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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 225/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 17ης/ 30-11-2012

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση  για  μεταβολές  ή  μη  στις  σχολικές  μονάδες 
Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, για 
το σχολικό έτος 2013-2014.

Στην Αγιά σήμερα 30/11/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων  «Χρυσαλλίδα»,  συνήλθε  σε  δημόσια  τακτική συνεδρίαση  το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Αγιάς,  μετά  από  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου 
16804/26-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν. 4071/12 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε 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. Σουλιώτης Θεόδωρος  (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης 3. Αργύρης Νικόλαος
4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καψάλης Βασίλειος 9. Κουτσαντάς Βασίλειος
10. Λέτσιος Βασίλειος 11. Μαρούδας Ρίζος
12. Μπάτσικας Βασίλειος 13. Μπελιάς Αντώνιος
14. Ξαφάρας Χρήστος 15. Σιμούλης Θωμάς
16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσαγκάλης Αντώνιος (προσήλθε στη συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης).
Απόντες

21. Βόγιας Δημήτριος 22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Μαυρογιάννης Αντώνιος
25. Πατσάς Κυριάκος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  από το  σύνολο των  είκοσι  δύο (22) Πρόεδρων και  Εκπροσώπων των 
Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων  που  κλήθηκαν  νόμιμα,  παρόντες  ήταν  οι: 
Αγγελακόπουλος  Ρίζος  (Στομίου), Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς) και Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς).
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας 
Αντώνης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες  κ.κ.  Σπανός  Ιωάννης,  Τσίπας  Ηλίας  και 
Αλέξιος Μπουζούκης. 

Επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ και 
μέλος του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, κ. Σουλούκος Σωτήριος και 
ο Αντιπρόεδρος  του συλλόγου υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας και  μέλος  του 
Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕ – ΟΤΑ, κ. Γιαλαμάς Δημήτριος. 

Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεόδωρος 

Σουλιώτης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, κ. 
Αντώνη Γκουντάρα, που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και απάντησε σε 
ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Στη  συνέχεια  και  πριν  τη  συζήτηση των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης  το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 67 
του  Ν.3852/2010,  τη  συζήτηση  των  παρακάτω  θεμάτων  εκτός  της  ημερήσιας 
διάταξης:
Θέμα  1ο ΕΗΔ: Έγκριση  εκμίσθωσης  καλλιεργήσιμης  γης  στην  Τοπική  Κοινότητα  
Μεγαλοβρύσου. (Εισήγηση: Χρίσινα Γιαννουλέα, Αντιδήμαρχος).

Θέμα 2ο ΕΗΔ:  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, για την άμεση  
αποκατάσταση  απρόβλεπτων  ζημιών  από  έντονα  καιρικά  φαινόμενα.  (Εισήγηση:  
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα  3ο ΕΗΔ: Συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ.115/2012  απόφασης  του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  με  τίτλο:  «Εξέταση  αιτήσεων  για  παράταση  μισθώσεων  δημοτικών  
καταστημάτων  της  Δημοτικής  Ενότητας  Αγιάς».  (Εισήγηση:  Αντώνης  Γκουντάρας,  
Δήμαρχος).

Θέμα 4ο ΕΗΔ:  Έγκριση  Σχεδίου  Οικονομικής  Υποστήριξης  και  έγκριση  υποβολής  
αιτήματος για τη λήψη δανείου για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του  
Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 του Ν.4038/2012. (Εισήγηση: Αντώνης  
Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 5ο ΕΗΔ: Σύνταξη ψηφίσματος υπέρ του πλαισίου διεκδικήσεων για την εκτροπή  
του Αχελώου και τη διαχείριση των νερών.  (Εισήγηση: Ρίζος Μαρούδας, επικεφαλής  
της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση»). 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 
ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη 
Δημιουργική Πορεία» κ.  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος,  για  τους  λόγους  που εξέθεσε 
στην τοποθέτησή του και οι οποίοι καταγράφονται στα ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα 
πρακτικά της συνεδρίασης. Στη συνέχεια συντασσόμενοι με την τοποθέτηση του κ. 
Τριανταφύλλου  αποχώρησαν  από  τη  συνεδρίαση  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  της 
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας  «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία»  κ. κ. 
Βατζιάς Αντίγονος, Καψάλης Βασίλειος και Στάθης Νικόλαος.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο, κ. 
Βασίλειο  Λέτσιο,  που  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε 
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
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Θέμα 6ο: Γνωμοδότηση  για  μεταβολές  ή  μη  στις  σχολικές  μονάδες 
Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης, που λειτουργούν στο Δήμο Αγιάς, για 
το σχολικό έτος 2013-2014.

Το Υπουργείο  Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης και  Θρησκευμάτων με  το υπ’  αριθμ. 
πρωτ.121857/Δ4/9-10-2012 έγγραφό του, με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού έτους  2013-2014», 
ανακοίνωσε ότι με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης  εκπαίδευσης 
προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές (ιδρύσεις, 
καταργήσεις,  συγχωνεύσεις,  προαγωγές,  υποβιβασμοί)  σχολικών μονάδων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 που 
αντικαταστάθηκε  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου  15  του  άρθρου  59  του  Ν. 
3966/2011,  για  τις  μεταβολές  (ιδρύσεις,  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις,  προαγωγές, 
υποβιβασμοί)  σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’ αριθμ.  24/2012 απόφασή μας είχαμε γνωμοδοτήσει αρνητικά για κάθε 
άλλη συγχώνευση σχολικής μονάδας της Α/μιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αγιάς, πλην 
αυτής του Νηπιαγωγείου Γερακαρίου με το Νηπιαγωγείο Ανάβρας, για το σχολικό 
έτος 2012-2013.

Με  το  Φ.Ε.Κ.  2462/10-9-2012  και  την  Κ.Υ.Α.  100754/Δ4/4-9-12  το  3/θ.  Δημ. 
Σχολείο Στομίου συγχωνεύτηκε με το 2/θ Δημ. Σχολείο Στομίου και δημιουργήθηκε 
ένα 4/θ  με  έδρα το Στόμιο  στεγαζόμενο στο Γυμνάσιο  Στομίου  το οποίο  έκλεισε 
πέρυσι.   Δηλώνοντας  την  αντίθεσή  μας  με  την  εξέλιξη  αυτή  αποστείλαμε  στον 
Υπουργό  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  κ.  Κων/νο 
Αρβανιτόπουλο  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  149/1-11-2012  επιστολή,  με  το 
παρακάτω περιεχόμενο:   
«Επί των ανωτέρω θέλουμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: 
1. Στο  Φ.Ε.Κ.  2462/10-9-12  και  την  Κ.Υ.Α.  10754/Δ4/4-9-12  μνημονεύεται  η  υπ’  

αριθμ. 25/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγιάς η οποία όμως  
αναφέρεται  σε  συγχωνεύσεις  σχολείων  της  Β/θμιας  εκπ/σης  και  όχι  η  24/2012  
απόφαση η οποία αναφέρεται στις συγχωνεύσεις της Α/θμιας εκπ/σης και στην οποία  
το Δημοτικό Συμβούλιο δε συμφωνεί στη συγχώνευση των ανωτέρω Σχολείων. 

2. Από  τη  συγχώνευση  των  ανωτέρω  σχολείων  δεν  προκύπτει  οικονομία  κλίμακας  
διότι: 

α.  Στο  κτίριο  του  Δημ.  Σχολείου  Ομολίου  συνεχίζει  να  λειτουργεί  το  
Νηπιαγωγείο με ότι  αυτό συνεπάγεται για τα λειτουργικά έξοδα. 
β. Στο Δημ. Σχολ. Στομίου επίσης συνεχίζει να λειτουργεί το Νηπιαγωγείο με  
όλα του τα λειτουργικά έξοδα. 
 γ.  Το καινούργιο 4/θ με θέση Δ/ντη έχει επίσης μια μικρή έστω οικονομική  
επιβάρυνση από το επίδομα θέσης Δ/ντη. 
δ. Η μεταφορά των μαθητών η οποία έτσι κι αλλιώς έχει ένα κόστος, είναι έωλη  
γιατί  δεν  υπάρχει  ενδιαφέρον  από  το  ΚΤΕΛ λόγω της  μικρής  χιλιομετρικής  
απόστασης (7 χλμ.) και της μικρής συνεπαγόμενης αποζημίωσης.

Επιπλέον οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης θα είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν από τις  
12:30 που τελειώνει το μάθημά τους έως περίπου τις 14:00 που λήγουν τα μαθήματα  
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των άλλων τάξεων. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας το Δημόσιο όχι μόνο δεν θα  
εξοικονομήσει χρήματα αλλά θα επιβαρυνθεί με περίπου 40.000 ευρώ. 
3. Με τη συγχώνευση του 3/θ Ομολίου και του 2/θ Στομίου και τη δημιουργία 4/θ δεν  

επιτυγχάνεται αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γιατί το μόνο που γίνεται  
είναι  ο  χωρισμός  των  Α’  και  Β’  τάξεων  εξαιρετικά  μικρή  για  όλη  αυτή  την  
ταλαιπωρία. 

Κύριε  υπουργέ για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να ανακαλέσετε την  
απόφασή σας».    

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ζητούμε την ανάκληση της Κ.Υ.Α. 10754/Δ4/4-9-
12 σε ότι αφορά τη συγχώνευση του 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ομολίου με το 
2/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο  Στομίου  και  τη  δημιουργία  ενός  4/θέσιου  με  έδρα  το 
Στόμιο και προτείνουμε την επαναλειτουργία των:  α) 3/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Ομολίου και β) 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Στομίου, κατά το σχολικό έτος 2013-
2014.

Το Δημοτικό συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
 την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου κου Λέτσιου Βασίλειου,
 το υπ’ αριθμ. πρωτ. 121857/Δ4/9-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
 το με αριθμ. πρωτ. 149/1-11-2012 επιστολή του Δημάρχου και
 τις  διατάξεις  της  παραγράφου  5  του  άρθρου  11  του  Ν.  1966/1991  που 

αντικαταστάθηκε  με  τις  διατάξεις  της  παραγράφου 15 του  άρθρου  59 του  Ν. 
3966/2011

Αποφασίζει ομόφωνα

 Ζητά την ανάκληση της Κ.Υ.Α. 10754/Δ4/4-9-12 σε ότι αφορά τη συγχώνευση 
του  3/θέσιου  Δημοτικού  Σχολείου  Ομολίου  με  το  2/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο 
Στομίου και τη δημιουργία ενός 4/θέσιου με έδρα το Στόμιο.

 Προτείνει για το σχολικό έτος 2013-2014 την επαναλειτουργία των παρακάτω 
Δημοτικών Σχολείων στο Δήμο Αγιάς: 
α) 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ομολίου και 
β) 2/θέσιο Δημοτικού Σχολείου Στομίου.

 Η  παρούσα  να  κοινοποιηθεί  στη  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ν. 
Λάρισας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 225/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σουλιώτης Θεόδωρος


