
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 19/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα επτά (17) του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  19/12.10.2012 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 18 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Κυριάκου Ιφιγένεια 19 Λακρός Αλέξανδρος
3 Βορδός Χρήστος 20 Μπάτσιος Αστέριος
4 Σαράντη Μαρία 21 Δήμητσας Δημήτριος
5 Ζούνη Στέλλα 22 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Αβέρης Αθανάσιος 23 Βαγιωνάς Αθανάσιος
7 Πλιάκος Αστέριος 24 Λιόντας Γεώργιος
8 Σοφοτάσιος Χρήστος 25 Γκολόης Γεώργιος
9 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 26 Ευαγγελινός Δημήτριος
10 Κοντογιώργης Δημήτριος 27 Πύρρος Ιωάννης
11 Χλιούμης Ανδρέας
12 Δημητριάδης Χρήστος
13 Μπογδάνος Κων/νος
14 Σιμώνης Ιωάννης
15 Λαφαζάνης Βασίλειος
16 Καπλάνης Θωμάς
17 Γκλάβας Γεώργιος

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς
 
       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
παραβρέθηκε κη Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Άννα Ρόκου.

Αριθμός θέματος: 1ο Γνωμοδότηση  για  την  ίδρυση  –  προαγωγή-  υποβιβασμό- 
συγχώνευση  και  κατάργηση  σχολικών  μονάδων  μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 
Πολυγύρου

Αριθμός Απόφασης : 397

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 1ο 
θέμα,  ανέφερε τα παρακάτω: «μετά τη λήψη του  υπ’ αριθ.121857/Δ4/09.10.2012 εγγράφου 
του  Υπουργείου  Παιδείας  &  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  &  Αθλητισμού,  Γενική  Δ/ση 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  με θέμα «Μεταβολές  σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  σχολικού έτους  2013-2014”,  η  Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας Δήμου Πολυγύρου (με την υπ’ αρ. 1/2012 απόφασή της) αποφάσισε να 
διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση των σχολικών μονάδων στο Δήμο Πολυγύρου για την 
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περίοδο  2013-2014  και  να  μην  γίνει  καμία  απολύτως  συγχώνευση  ή  κατάργηση  σχολικής 
μονάδας, διότι υπάρχουν τόσο πληθυσμιακοί όσο και γεωγραφικοί λόγοι που επιβάλλουν τη 
διατήρηση των μονάδων ως έχουν.

Λαμβάνοντας υπόψη μας: α) το αναφερόμενο έγγραφο του Υπουργείου, με το οποίο 
καθορίζονται  τα  κριτήρια  για  τις  συνενώσεις  –ιδρύσεις  σχολείων,  β)  τις  πραγματικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες του Δήμου μας, γ) τις γεωγραφικές συνθήκες (μεγάλο τμήμα του Δήμου 
μας  είναι  ορεινό),  δ)  το  κακό  οδικό  δίκτυο,  που  καθιστά  επικίνδυνη  κάθε  μεταφορά-
μετακίνηση μαθητών και κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο με τα χιόνια και τους παγετούς, ε) 
το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση στην Ελλάδα (τρίτος 
σε  έκταση)  και  υπάρχουν  μεγάλες  αποστάσεις  μεταξύ  των  χωριών  και  της  πόλης  του 
Πολυγύρου, με αποτέλεσμα να απαιτούνται αυξημένα έξοδα για μετακινήσεις των μαθητών, 
στ)  την  έλλειψη  υποδομών  (βιβλιοθήκες,  βοηθητικοί  χώροι,  εξοπλισμός,  εργαστήρια)  και 
κτιριακών εγκαταστάσεων,  ζ) το γεγονός ότι τα σχολεία αποτελούν τον πυρήνα των τοπικών 
κοινωνιών και με τον τρόπο τους συμβάλλουν στην ευημερία, στην πολιτισμική ανάπτυξη του 
τόπου και στην ύπαρξη ζωής στις μικρές κοινότητες, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μεταβολή στο 
υφιστάμενο καθεστώς των σχολικών μονάδων του νέου Δήμου Πολυγύρου και οποιαδήποτε 
διοικητική αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης δεν θα έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα, απεναντίας 
μάλιστα  θα  δημιουργούσε  επί  πλέον  πρόβλημα  στην  ήδη  προβληματική  λειτουργία  των 
σχολικών μας μονάδων”.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού & Αθλητισμού-  Γενική 
Δ/ση Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,  την  υπ'  αριθ.  1/2012 απόφαση της 
Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Να  διατηρηθεί  η  υφιστάμενη  κατάσταση  των  σχολικών  μονάδων  στο  Δήμο 

Πολυγύρου για την περίοδο 2013-2014 και να μην γίνει  καμία απολύτως συγχώνευση ή 

κατάργηση σχολικής μονάδας, διότι υπάρχουν τόσο πληθυσμιακοί όσο και γεωγραφικοί 

λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση των μονάδων ως έχουν.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 397/2012

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Πολύγυρος 18-10-2012

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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