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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2013
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 648/2013
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 648
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28/26-11-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Υποβολή προτάσεων µεταβολών σχολικών µονάδων Α/βάθµιας εκπαίδευσης του
∆ήµου Καρδίτσας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα
6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

2) Χλαπάνας Ηλίας

3) Γούλας Σωτήριος

17) Σούφλα Ουρανία

3) Καρκαλέτση Θεοδώρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Τσιούκης Λάµπρος

4) Παπαδηµητρίου Φώτιος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Βερίλλης ∆οµήνικος

5) Χάρµπας Θωµάς

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Ντελής Ιωάννης

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Σουφλάκος Βασίλειος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μουζιούρας Νικόλαος

25) Γιοβάνης Γεώργιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

26) Μακροστέργιος Αθανάσιος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

28) Τσαντήλας Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε υποβολή
προτάσεων µεταβολών σχολικών µονάδων Α/βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Καρδίτσας και
αφού έλαβε υπόψη:
1.Το µε αριθµ.πρωτ. 169106/∆4/07-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε το οποίο ζητήθηκε από τη ∆ιεύθυνση
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας η γνωµοδότηση σχετικά µε τις προτάσεις τους για
τις µεταβολές σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς τους για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
2.Το µε αριθµ.πρωτ.7424/19-11-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Καρδίτσας, µε την οποία υποβάλλονται προς το ∆ήµο Καρδίτσας οι προτάσεις της σχετικά µε
τις µεταβολές των σχολικών µονάδων του ∆ήµου Καρδίτσας, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ.
169106/∆4/07-11-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων.
Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης προτείνει τα εξής:
Α. ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
1.Προαγωγή του 4ου 10/θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Προτείνεται η προαγωγή του 4ου 10/θεσίου ∆.Σ. Καρδίτσας από 10/θέσιο σε 12/θέσιο λόγω
αύξησης των µαθητών (αριθµός µαθητών 200 άτοµα)
Η στέγαση των επιπλέον τµηµάτων είναι εξασφαλισµένη
2. Προαγωγή του 8ου 11/θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Προτείνεται η προαγωγή του 8ου 11/θεσίου ∆.Σ. Καρδίτσας από 11/θέσιο σε 12/θέσιο λόγω
αύξησης του αριθµού των µαθητών και συνένωσής του µε το 11ο 4/θέσιο ∆.Σ. Καρδίτσας µε
47 µαθητές .Το 8ο 11/θέσιο ∆.Σ. Καρδίτσας ήδη λειτουργεί ως 14/θέσιο. Προβλέπεται κατά
το σχ. Έτος 2014-2015 να φοιτούν 350 µαθητές.
Η στέγαση των επιπλέον τµηµάτων είναι εξασφαλισµένη.
3.Προαγωγή του 14ου 10/θέσιου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας
Προτείνεται η προαγωγή του 14ου 10/θέσιου ∆.Σ. Καρδίτσας από 10/θέσιο σε 11/θέσιο λόγω
αύξησης των µαθητών σε 200 κατά το σχ. έτος 2014-2015
Η στέγαση των επιπλέον τµηµάτων είναι εξασφαλισµένη
Β. Συγχωνεύσεις ∆ηµοτικών Σχολείων
Προτείνεται η συγχώνευση του 11ου /4θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας µε 47 µαθητές
µε το όµορό του 8ο 11/θέσιο ολοήµερο ∆.Σ. Καρδίτσας µε περισσότερους από 300 µαθητές.
Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη, διότι ήδη το 8ο ∆.Σ. λειτουργεί
ως 14/θέσιο
(δεκατετραθέσιο).
∆εν απαιτείται δαπάνη µετακίνησης των µαθητών, διότι είναι όµορα σχολεία ευρισκόµενα σε
ακτίνα ως 600 µέτρα.
Γ. Συγχωνεύσεις Νηπιαγωγείων
1. Προτείνεται η συγχώνευση του 16ου 2/θεσιου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας µε 24 (νήπια και
προνήπια) µε το 4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας δυναµικότητας 23 µαθητών (νηπίων και
προνηπίων).
Το νέο νηπιαγωγείο θα έχει την επωνυµία 4ο 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Καρδίτσας.

Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
∆εν απαιτείται δαπάνη µετακίνησης των µαθητών διότι τα δύο Ν/γεία απέχουν µεταξύ τους
800 µέτρα.
Υπάρχει µεγάλη ανάγκη συνένωσης διότι το 16ο Ν/γείο στεγάζεται σε ενοικιαζόµενα
καταστήµατα, µε εξωτερικές τουαλέτες και αυλειο χώρο χωρίς περίφραξη µεγάλο πρόβληµα
για την ασφάλεια των νηπίων.Η αναζήτηση νέου διδακτηρίου από τη δηµοτική αρχή δεν
απέδωσε, διότι στη συγκεκριµένη περιοχή δεν υπάρχει οίκηµα κατάλληλο για να καλύψει τις
ανάγκες και τις προδιαγραφές που τίθενται από τον Ο.Σ.Κ., ώστε να λειτουργήσει ως
Νηπιαγωγείο.
3.Την πρόταση της κ. Προέδρου για σύµφωνη γνώµη επί των προτάσεων της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Aποφάσισε οµόφωνα
1. Εκφράζει την αντίθεσή του στην προτεινόµενη πρόταση από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για τη συγχώνευση του 11ου 4/θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Καρδίτσας, µε το
όµορό του 8ο 11/θέσιο ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας.
2. Εκφράζει τη σύµφωνη γνώµη ως προς το υπόλοιπο σκέλος των προτάσεων της
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας.
3. Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Καρδίτσας θα αποστείλει βεβαίωση ανάληψης δαπάνης
για τις λειτουργικές ανάγκες του προτεινόµενου προς ίδρυση σχολείου.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 648/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

