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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 

και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 23/16.12.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                 

      

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 17 Μπάτσιος Αστέριος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 20 Αβέρης Αθανάσιος 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Παρθενιώτης Νικόλαος 

8 Πλιάκος Αστέριος 22   

9 Λακρός Αλέξανδρος 23   

10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24   

11 Βουλγαράκης Χρυσόστομο 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Δήμητσας Δημήτριος 27   

14 Μπογδάνος Κων/νος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Πύρρος Ιωάννης 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Χλιούμης Ανδρέας 

4 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Γκολόης Γεώργιος 

6 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν οι κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας και β) Σάρρης Νικόλαος, 

Ταξιάρχη. 

 

Αριθμός θέματος : 3
ο
  Λήψη απόφασης για την διαπραγμάτευση των άγονων 

δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Αριθμός Απόφασης : 517  

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 3
ο
 

θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό ο οποίος ανέφερε:  «θα πρέπει να 

πω ό,τι έχουν ενημερωθεί τόσο οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων όσο και οι 
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σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για τα κονδύλια που πρόκειται να έρθουν όσον αφορά την 

μεταφορά των μαθητών και εν γένει την λειτουργία των σχολείων.  

 Εμείς στον Δήμο για να κάνουμε οποιαδήποτε δαπάνη, κάνουμε δέσμευση των κονδυλίων 

και βεβαίως χρηματοδοτούμε έργα με λεφτά που υπάρχουν. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 

ένα έργο της τάξεως των 780.000,00 €, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον 

Δήμο και παρόλα αυτά αναγκαστήκαμε να κάνουμε διαγωνισμό χωρίς να υπάρχει το κονδύλι, 

στην ουσία δηλαδή είμαστε ακάλυπτοι.  

 Τώρα όσον αφορά το ζήτημα να σας πω εν ολίγοις ότι στο Δήμο μας πρέπει να γίνουν 94 

μαθητικά δρομολόγια, η τιμή του κάθε μαθητικού δρομολογίου βγαίνει με ένα μαθηματικό τύπο 

που δυστυχώς ελαχιστοποιεί στο 30% την αμοιβή που έπαιρνε με το προηγούμενο καθεστώς, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας αυτοκινητιστής κάτοχος δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου να 

μπορεί να ανταπεξέλθει στοιχειωδώς επαναλαμβάνω στο κόστος λειτουργίας αυτών των 

δρομολογίων. 

 Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν πλην των τριών δρομολογίων που εκτελεί ο 

Δήμος να μπορέσουν να καλυφθούν μετά βίας άλλα τρία δρομολόγια από το ΚΤΕΛ. Ορίζει 

λοιπόν ο Νόμος ότι, όταν θα γίνει ο διαγωνισμός (ο οποίος έγινε και έχει αυτά τα 

αποτελέσματα τα οποία σας προανέφερα), θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση μετά από 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και αυτή είναι εντελώς τυπική διαδικασία χωρίς 

ουσία, χωρίς νόημα διότι πολύ απλά δεν μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε ένα δρομολόγιο το 

κοστολόγιο το οποίο ήδη μας έχει υποδειχθεί από το Υπουργείο. 

 Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία εκ των προτέρων καταδικασμένη, όχι μόνο στον Δήμο 

Πολυγύρου, αλλά και σε όλους τους Δήμους στους οποίους έχει γίνει ή εξελίσσεται αυτή τη 

στιγμή η ιστορία και έχουμε στις 15 Δεκεμβρίου για το ιστορικό της υπόθεσης, αυτήν την 

περίφημη εγκύκλιο 52, που στην ουσία μας αποκαλύπτεται ποιες είναι οι προθέσεις του 

Υπουργείου όσον αφορά την μεταφορά των μαθητών.  

 Ξεκάθαρα λοιπόν έχω την εκτίμηση, ότι η μεταφορά των μαθητών μετα-κυλίεται στους 

γονείς, οι οποίοι με δικής τους μέριμνα θα πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά τους, μη 

λαμβάνοντας υπόψη, τους κοινωνικούς παράγοντες όπως αποστάσεις, ανεργία, οικονομική 

κατάσταση, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες οικογένειες και ένα σωρό άλλα κοινωνικά 

κριτήρια τα οποία έπρεπε να ληφθούν και με ένα αστείο ποσό αποζημίωσης. 

 Θα πρέπει όμως τυπικά να πάρουμε την απόφαση της διαπραγμάτευσης και από εκεί και 

πέρα θα πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε ουσιαστικές λύσεις.  

 Τον λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος: «Σήμερα έστειλα ένα έγγραφο προς τον κ. Βενιζέλο και 

προς την κα. Διαμαντοπούλου, με το οποίο διαμαρτυρόμαστε έντονα για το γεγονός ότι 

μπαίνουμε πλέον στην νέα χρονιά και παίρνουμε την αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών και 

ακόμα δεν έχουν μπει στο ταμείο του Δήμου ούτε μισό ευρώ.  

 Και τους λέμε ότι σύμφωνα και με την 510 του 2010 απόφαση του συμβουλίου της 

επικρατείας εάν γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δεν κοστολογηθούν οι αρμοδιότητες και 

δεν μεταφερθούν τα αντίστοιχα κονδύλια, ενώ παράλληλα δεν υπάρξει η αναγκαία 

χρηματοδότηση για να υπάρχει και ο αντίστοιχος κωδικός στον προϋπολογισμό, όλες οι 

διαδικασίες που έχουν γίνει σε επίπεδο πρώτο και περαιτέρω διαδικασιών είναι άκυρες και μη 

σύννομες. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν και τους καλούμε άμεσα να χρηματοδοτήσουν τους 

Δήμους για αυτό το θέμα, διότι διαφορετικά τους λέμε ότι εμείς δεν μπορούμε να 

συμπράξουμε σε παράνομες εκ προοιμίου ενέργειες».  

 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο 

Μπογδάνο, ο οποίος και συμφώνησε ότι οδεύουμε σε κατάλυση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης καθώς οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν πουθενά. Επεσήμανε ότι πέφτει στις 

πλάτες του Δήμου να βρει λύσεις για το ζήτημα αυτό, και πρότεινε μαζί με την απόφαση της 

διαπραγμάτευσης  να καταδικάζουμε όλα αυτά τα μέτρα, να ζητάμε πραγματικά το κράτος να 

βάλει το χέρι στην τσέπη και να αντιδράσουνε μαζί μας τόσο οι πρωτοβάθμιες όσο και οι  

δευτεροβάθμιες σχολικές επιτροπές. 
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 Επίσης  πρότεινε  να εξεταστεί και η πρόταση του κ. Βορδού για την αγορά δυο 

λεωφορείων, καθώς αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα 

που καλείται ο Δήμος να αντιμετωπίζει. 

 Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «καταρχήν αν πάρουμε σήμερα απόφαση ως ΔΣ, θα 

έλεγα να κοινοποιηθεί η απόφαση μας εκτός των άλλων και στους βουλευτές, στους αρμόδιους 

Υπουργούς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά ιδιαίτερα στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΚΕ ώστε ο 

καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. 

 Τελικά μπαίνουμε στην διαδικασία της πλήρους ιδιωτικοποίησης, και η φαινόμενη τάχα 

μείωση δαπανών είναι πλασματική για εμάς οπότε προέχει αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο 

Μπογδάνος, δηλαδή να καταγγελθούν όλα αυτά διότι από ότι φαίνεται ακόμα και σε επίπεδο 

δημοσιονομικής διαδικασίας δεν έχουμε την δυνατότητα να συμπράξουμε σε τέτοιου είδους 

ενέργειες και ενδεχομένως να ακυρωθούν και χρηματικά εντάλματα τα οποία θα στείλουμε 

στον επίτροπο, εκτός αν περάσουν καμία διάταξη ή στηριχθούν στην νομολογία του 

ελεγκτικού συνεδρίου ότι προέκυψαν επείγοντες λόγοι και εκ των υστέρων μπήκαν κωδικοί 

κ.λ.π.».  

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της πρώτης μείζονος μειοψηφίας κ. Θωμάς Καπλάνης, ο 

οποίος ανέφερε: «Πρόεδρε είναι μεταφερόμενη αρμοδιότητα και πρέπει να συνοδεύεται από 

τους ανάλογους πόρους, επομένως και σε επίπεδο ΚΕΔΚΕ θα πρέπει να παλέψουμε ώστε να 

μας δώσει η κεντρική διοίκηση τους αντίστοιχους πόρους. Ναι μεν υπάρχει ένα πρόβλημα 

κοινωνικό, καθημερινό που αντιμετωπίζουν όλοι οι γονείς, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν 

μπορεί αυτό το βάρος το οικονομικό να μετακυλιστεί στην τοπική Αυτοδιοίκηση, άρα θα 

πρέπει αυτό το κόστος που είναι πάρα πολύ μεγάλο (βάλτε τα καύσιμα, βάλτε τα λεωφορεία, 

βάλτε τις φθορές, βάλτε τους μισθούς των οδηγών, βάλτε ένα σωρό, συντήρηση και τα λοιπά, 

ένα σωρό υποχρεώσεις) δεν μπορεί αυτά να τα καλύψει ο Δήμος. 

 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της δεύτερης μείζονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος 

Παρθενιώτης, ο οποίος ανέφερε ότι η παράταξή του μίλησε για αυτά τα ενδεχόμενα πολύ 

πριν φανεί ότι είχε αποτύχει ο «Καποδίστριας» και ότι θα πρέπει να καλέσουμε τους 

αρμόδιους φορείς που είναι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, 

και να συζητήσουμε τις κινήσεις και τις διεκδικήσεις μας».  

 Τον λόγο πήρε η δημοτική σύμβουλος κ. Ιφιγένεια Κυριάκου: «Θα ήθελα να 

ενημερώσω τους συναδέλφους ότι σήμερα στο Συμβούλιο που είχε η σχολική επιτροπή 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πήραμε την απόφαση να κάνουμε ένα έγγραφο που θα έχει και 

την μορφή της διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο γιατί πραγματικά η χρηματοδότηση η οποία 

έρχεται προς τα σχολεία της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

πάρα πολύ μικρή.  

 Επειδή εμείς έχουμε και την ιδιομορφία στην περιοχή μας να έχουμε ένα πολύ μακρύ 

χειμώνα, πιστεύουμε ότι με αυτήν την χρηματοδότηση δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις 

ανάγκες μας, για αυτόν τον λόγο πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε πρώτα με ένα έγγραφο 

διαμαρτυρίας και ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα σχολεία της περιοχής μας».  

 Ο κ. Βορδός πήρε και πάλι τον λόγο: «Το έγγραφο του Δημάρχου προς τον Υπουργό 

λέει ότι τελικώς εμείς δεν θα αποδεχθούμε να μπούμε σε παράνομη ενέργεια μεταφοράς 

μαθητών λόγω της μη ύπαρξης του κονδυλίου, και όπως λέτε κ. Πρόεδρε και κ. Μπογδάνε να 

συναντηθούμε αύριο με τους αρχηγούς όλων των παρατάξεων και να συντάξουμε ένα κείμενο- 

διαμαρτυρία, όπου θα ζητάμε εκτός από την Κυβέρνηση, να αναλάβουν μέριμνα και οι 

δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις Αυτοδιοίκησης». 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 

52/2012 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, την εγκύκλιο 29/3-4-2007 του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και  μετά από διαλογική συζήτηση  
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Αποφασίζει ομόφωνα 

 

 

Α) Να κηρυχθούν άγονα τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πολυγύρου με α/α: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 και 96 

Β) Να προβεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε απευθείας ανάθεση των άγονων 

δρομολογίων μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, εφόσον δεν 

τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 

25 του Π.Δ. 60/2007 και την εγκύκλιο 29/3-4-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

Γ) Να συνταχθεί κείμενο διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τους 

αρμόδιους φορείς, προκειμένου να υπάρχει αντιστοιχία των αρμοδιοτήτων που 

αναθέτονται στους ΟΤΑ και των αντίστοιχων κονδυλίων. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 517/2011 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21 -12-2011 

Μ.Ε.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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