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από το πρακτικό της 01/28-01-2015

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 / 2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: «Περί γνωμοδότησης του
Δ.Σ. για την δημιουργία σχολικού
συγκροτήματος για τις ανάγκες του 1ου

ΕΠΑΛ Μυκόνου».

Στη Μύκovo και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τηv 28η του μηνός Ιανουαρίου του
έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 23-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ.
Λάμπρου Παναγιωτακόπουλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, ήταν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ.Κωνσταντίνος  Π.Κουκάς
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Άννα Καμμή

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

1. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
4. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
5. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
8. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
11. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
12. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»

14. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
15. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
16. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ (προσήλθε κατά την διάρκεια του 1ου θέματος)
17. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
18. ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
21. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
22. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ « ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΥΚΟΝΟΥ»

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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23. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
24. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»
1. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
3. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

Οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν προσήλθαν.

Παρόντος του Δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Κουκά , των Προέδρων των
Δημοτικών Κοινοτήτών Μυκονίων και Άνω Μεράς κ.κ .Δημ.Λαζαρίδη και Ιωαν.Ζουγανέλη
(αποχώρησε στο 5ο θέμα ) καθώς και του Αναπλ.Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας
κ.Χ.Μυτιληναίου.

Παρών επίσης ήταν ο δημοτικός υπάλληλος κ.Ιωάννης Θεοδώρου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο,
αποφάσισε ομόφωνα

την διεξαγωγή πρώτα της τακτικής συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί για ώρα 18:30
μ.μ. και μετά της έκτακτης-ειδικής που είχε προγραμματιστεί για ώρα 18:00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του Σώματος τα παρακάτω:
Α. Το με αρ.πρωτ.17/21.01.2015 έγγραφο του κ.Ρουσουνέλου Γεώργιου , διευθυντή του

1ου Επαγ.Λυκείου Μυκόνου με θέμα «Ίδρυση σχολική μονάδας» με το οποίο ζητείται
από το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει θετικά στην δημιουργία ενός σχολικού
συγκροτήματος που να καλύπτει τις ανάγκες της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην
Μύκονο, ώστε μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προωθηθεί στο
Υπ.Παιδείας.

Β. Το με αρ.πρωτ.206025/Δ2/17.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,Δ/νση
Σπουδών , προγραμμάτων και οργάνωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τμ. Α΄ με
θέμα: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχ.έτος
2015-2016» ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 (Α΄ 147) το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει σε μεταβολές σχολικών μονάδων
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές,
υποβιβασμούς και μετατροπές) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της
χώρας.
Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών,
η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν
οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων,
εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Ιδιαίτερη προσοχή
απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να
ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.
Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η
εξασφάλιση κατάλληλης στέγης.
Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού υποβάλουν στους Δήμους προτάσεις
για κάθε είδους σχολική μεταβολή για το σχολικό έτος 2015-2016, είναι απαραίτητο
να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των
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προτάσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν.
3966/2011 (Α΄ 118) και να κοινοποιήσουν το σχετικό έγγραφο στην Υπηρεσία μας.
Για την υποβολή των προτάσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στις με
αριθμ.πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ
1507/Β΄/13-10-2006) και Φ.12/622/129803/Γ1/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τΒ΄/01-10-2013)
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την Π/θμια Εκπ/ση και στη με αριθμ. πρωτ.
129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τΒ΄/01-10-2013) ΚΥΑ για τη Δ/θμια Εκπ/ση.
Επισημαίνεται ότι στις προτάσεις πρέπει να αναφέρεται εάν τα προτεινόμενα προς
ίδρυση σχολεία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράμματα
χρηματοδότησης. Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αφού συγκεντρώσουν
τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, θα τις διαβιβάσουν μέχρι 18-02-2015
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις
Εκπ/σης. Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μαζί με τις γνωμοδοτήσεις των
Δημοτικών Συμβουλίων θα αποστείλουν:
α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων
προς ίδρυση σχολείων που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων
και
β) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών για τα προτεινόμενα
προς συγχώνευση και κατάργηση σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονομικές υπηρεσίες
των οικείων Περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
113/2010 (Α΄ 194). (Επισυνάπτονται υποδείγματα βεβαιώσεων)
Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις-εισηγήσεις για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων θα
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα Myschool και δεν θα
λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που θα αποστέλλονται εγγράφως. Οι προτάσεις-
εισηγήσεις δεν πρέπει να διαφέρουν από τις σχετικές προτάσεις προς τους Δήμους.
Για την ημερομηνία έναρξης καταχώρισης των προτάσεων-εισηγήσεων οι
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπ/σης και οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης θα
ενημερωθούν με νέα εγκύκλιο.
Παρακαλούμε για την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας προκειμένου να εκδοθούν οι
σχετικές αποφάσεις για το σχολικό έτος 2015-2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με δεδομένο ότι για τις μεταβολές των
σχολικών μονάδων απαιτείται υποβολή έγγραφης πρότασης από τους Διευθυντές Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης, πρότεινε την αναβολή του θέματος  και κάλεσε τους συμβούλους
ν’αποφασίσουν σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη του όλα τα
ανωτέρω καθώς και  τις διατάξεις
 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α’/8.6.2006)
 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/7.6.2010)
 το με αρ.πρωτ.206025/Δ2/17.12.2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,Δ/νση

Σπουδών , προγραμμάτων και οργάνωσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τμ. Α΄
 τα όσα ειπώθηκαν και καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα,

Α. Αναβάλει την έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με μεταβολές
σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2015-2016 λόγω
μη υποβολής έγγραφης πρότασης από τους Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου, για τις δικές του νόμιμες ενέργειες.
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Η παρούσα απόφαση να σταλεί:
 στον κ.Ρουσουνέλο Γεώργιο , διευθυντή του 1ου Επαγ.Λυκείου Μυκόνου
 στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α΄/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Μυκόνου»
 στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μυκόνου»
για να λάβουν γνώση και για τις δικές τους ενέργειες
 στο συντονιστή της Ο.Δ.Ε. για να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του

Δήμου Μυκόνου
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2015.
Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΑΝ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΓΡΥΜΠΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Μύκονος 03/02/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς


