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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 13
της 23ης Μαΐου 2016
Αριθμός Απόφασης 144

Θ Ε Μ Α 1ο (Έκτακτο): Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2013 Α.Δ.Σ.,
περί ίδρυσης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23η του μηνός Μαΐου,
του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ., συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθμ. 8342/19-52016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα
και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,
σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων,
στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο
κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος,
3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Θυμής Μιχαήλ, 6.Νικολάου
Σωτήριος,
7.Παντελέου
Κων/νος,
8.Παπαθανασίου
Αθανάσιος,
9.Πρωτοπαππά Μαρία, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Γεωργίου Χαράλαμπος, 14.Λογοθέτης
Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Θεοδώρου Αγγελική.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας & Ισθμίας, ήτοι κα
Βενετσάνου Ελένη και κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Ράτης Σπυρίδων,
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Λάμπρου
Κων/νος, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
κλήθηκαν νόμιμα.
Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης
Αριστείδης καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας
Ιωάννης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι Βαρελάς Παναγιώτης, Δόσχορης Κων/νος και Πρωτονοτάριος
Δημήτρης, οι οποίοι και παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ.
Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του θέματος “Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.
177/2013 Α.Δ.Σ., περί ίδρυσης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου”, έκτακτα
ως κατεπείγοντος, καθότι το Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει επ’ αυτού μέχρι
την Πέμπτη 26/5/2016.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν
λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1.Οι διατάξεις του ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/τ.Α/2-10-2008), περί
“Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες”.
2.Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1966/91 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/26-91991), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 59 παρ. 15 του ν.
3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118/τ.Α/24-5-2011) (με έναρξη ισχύος αυτών την 1/1/2011,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 61 παρ. 4 του ιδίου νόμου), αναφορικά με
την ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, συγχώνευση σχολικών μονάδων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές για όλα τα ανωτέρω θέματα
γνωμοδοτεί το Δημοτικό Συμβούλιο.
3.Η υπ’ αριθμ. 177/10-6-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση στον Δήμο μας Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου, θέτοντας δύο προϋποθέσεις για την ίδρυσή του,
ήτοι α) να αυξηθεί ικανοποιητικά το ποσό της επιχορήγησης του αρμόδιου
Υπουργείου προς τον Δήμο μας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
Σχολείων και β) να συμπληρώνεται ο απαιτούμενος εκ του Νόμου αριθμός
μαθητών για την λειτουργία του, και αναφέροντας, ως ενδεδειγμένο χώρο
στέγασής του, χώρο του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
& Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), Σχολείου που ήδη λειτουργεί στον Δήμο μας και
στεγάζεται στην περιοχή της Ισθμίας, λόγω αφενός της συνάφειας του
αντικειμένου των Σχολικών αυτών Μονάδων και αφετέρου της ύπαρξης στο
εκεί σχολικό συγκρότημα αιθουσών που δεν χρησιμοποιούνται και μπορούν
να διατεθούν στο νέο Σχολείο, γεγονός που δε θα επιφέρει επιπλέον δαπάνη
για την κατασκευή ή μίσθωση νέας σχολικής στέγης.
Η ανωτέρω Απόφαση λήφθηκε κατόπιν εισήγησης της οικείας
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (σχετική η υπ’ αριθμ. 4/2013 Απόφασή της).
4.Η από 13/12/2013 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου μας, η οποία εκδόθηκε δυνάμει της προαναφερθείσας Απόφασης,
αναφορικά με τις λειτουργικές δαπάνες που θα προκύψουν από την ίδρυση
του ανωτέρω Σχολείου.
5.Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για
την ίδρυσή του.
6.Το υπ’ αριθμ. 4490/18-5-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 8362/19-52016) έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με θέμα
“Ίδρυση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) – Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο”, με το οποίο ζητά να τους αποσταλεί, μέχρι τις
26/5/2016, βεβαίωση του Δημοτικού Συμβουλίου μας που να εξασφαλίζει με
σαφήνεια τη δυνατότητα παιδαγωγικώς κατάλληλης στέγασης για το εν λόγω
Σχολείο και βεβαίωση δέσμευσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για
την κάλυψη της σχετικής δαπάνης των λειτουργικών εξόδων του και των
δαπανών εξοπλισμού των εργαστηρίων του.

7.Το υπ’ αριθμ. 126/20-5-2016 (με αριθμ. πρωτ. Δήμου 8458/20-52016) έγγραφο του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης &
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), σύμφωνα με το οποίο στον πρώτο όροφο του
κτιρίου όπου στεγάζεται, και όπου βρίσκεται και το εργαστήριο πληροφορικής
του, υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι για τη στέγαση του υπό ίδρυση Σχολείου,
ήτοι: έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) γραφείο και τέσσερις (4) τουαλέτες.
Στο ίδιο έγγραφο επισυνάπτεται και η υπ’ αριθμ. 13/18-5-2016 Πράξη
συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., με το οποίο εγκρίνει
την ίδρυση του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου με συγκεκριμένες
ειδικότητες που μνημονεύονται στο πρακτικό αυτό.
8.Το
υπ’
αριθμ.
282/20-5-2016
έγγραφο
του
Κέντρου
Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Ν. Κορινθίας
προς τον Δ/ντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με το οποίο
εισηγείται την ίδρυση και λειτουργία στον Νομό Κορινθίας Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου, καθότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός (περίπου
εννέα τη δεδομένη χρονική στιγμή) των μαθητών που παρουσιάζουν, βάσει
γνωματεύσεων, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Γενικών Γυμνασίων και
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, με τη λειτουργία του εν λόγω Σχολείου θα
εφαρμοστούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα συμπληρώνουν την
εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και θα παρέχουν προεπαγγελματική –
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε μαθητές και μαθήτριες που
διαθέτουν διαπιστωμένα το ανάλογο νοητικό δυναμικό και τις αντίστοιχες
δεξιότητες. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μιας ενδιάμεσης δομής μεταξύ των
τμημάτων ένταξης
και του ΕΕΕΕΚ θα λειτουργήσει αποτρεπτικά σε
φαινόμενα σχολικού αποκλεισμού και πρόωρης σχολικής διαρροής και θα
λύσει σοβαρά εκπαιδευτικά προβλήματα μαθητών και γονέων στην τοπική
κοινωνία.
9.Το υπ’ αριθμ. 8556/23-5-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας
κ. Αναστάσιου Σακελλαρίου, με το οποίο αφενός, κατόπιν συνεννόησης και με
τη Δ/ντρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εισηγείται την ίδρυση του εν λόγω Σχολείου και
αφετέρου, και με τη σύμφωνη γνώμη της οικείας Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, βεβαιώνει για την κάλυψη από τον Δήμο των
λειτουργικών δαπανών που θα προκύψουν (ήτοι έξοδα αλληλογραφίας, χαρτί
φωτοτυπικού, καθαριστικά & αμοιβή μίας καθαρίστριας – για έξι αίθουσες),
αναφέροντας και το ύψος αυτών.
10. Η υπ’ αριθμ. 8572/23-5-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου αναφορικά με το ύψος των λειτουργικών δαπανών του
προτεινόμενου προς ίδρυση Σχολείου, κατ’ έτος αλλά και για το τρέχον
οικονομικό έτος (περίοδος 1/9/2016 – 31/12/2016).
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι, κατόπιν όλων των
ανωτέρω και προκειμένου να προωθηθεί η ίδρυση του εν λόγω Σχολείου,
απαιτείται επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2013 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου μας, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη
λήψη της χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση
και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/10-6-2013 Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την

ίδρυση, στον Δήμο Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων και νυν Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου, λόγω
παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την λήψη της και δεδομένου
ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις για την ίδρυσή του,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.
Το προς ίδρυση Σχολείο ενδείκνυται να στεγαστεί σε χώρους του
Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), Σχολείου που ήδη λειτουργεί στον Δήμο μας και στεγάζεται στην
περιοχή της Ισθμίας, δεδομένου ότι αφενός υπάρχει συνάφεια του
αντικειμένου των Σχολικών αυτών Μονάδων και αφετέρου ότι εξακολουθούν
να υφίστανται στο εκεί σχολικό συγκρότημα αίθουσες που δεν
χρησιμοποιούνται και μπορούν να διατεθούν στο νέο Σχολείο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.
Οι λειτουργικές δαπάνες, σύμφωνα με την από 23/5/2016 εκδοθείσα
βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για την περίοδο 0109-2016 έως 31-12-2016 του προτεινόμενου προς ίδρυση Ειδικού
Επαγγελματικού Γυμνασίου στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.
Θεοδώρων ανέρχονται στο ποσό των 3.200,00 (τριών χιλιάδων, διακοσίων)
Ευρώ. Το ποσό της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ύψος
των 4.800,00 (τεσσάρων χιλιάδων, οκτακοσίων) Ευρώ. Οι λειτουργικές
δαπάνες του ως άνω Σχολείου θα επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Αγ.
Θεοδώρων“ και θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει ο
Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων από τους ΚΑΠ για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Δ/θμιας Εκπαίδευσης και εγγράφεται
στον προϋπολογισμό έτους 2016 στον Κ.Α. εξόδων 00-6711.001.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 144/2016.

Ο Πρόεδρος

(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 24 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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