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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του πρακτικού της από 17-11-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 92 / 2020
Περίληψη:

Μεταβολές σχολικών μονάδων

Στη Σκύρο, σήμερα 17 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη 0 το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
συνεδρίαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 ( Α’ 76), και ειδικότερα για το χρονικό
διάστημα από 7.11.2020 έως 30.11.2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (Β’ 4899)
και ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 6635 από 12-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Διαπιστώθηκε από τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο
17 μελών συμμετείχαν 17 μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Ευγενικός Ιωάννης του Δημητρίου
2. Βασιλάκος Στέργιος του Δημητρίου
3. Λάμπρος Γεώργιος του Δημητρίου
4. Λάμπρος Σταμάτιος του Εμμανουήλ
5. Μαλαματίνης Γεώργιος του Ιωάννη
6. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία
7. Λαμπαθάκης Γεώργιος του Δημητρίου
8. Μακρής Γεώργιος του Μακρή
9. Φεργάδη Σπυριδούλα του Γεωργίου
10. Φτούλης Δημήτριος του Γεωργίου
11. Αντωνόπουλος Κυριάκος του Γεωργίου
12. Κωστής Ιπποκράτης του Πέτρου
13. Κυριαζής Δημήτριος του Μαντζουράνη
14. Λέκκας Στρατής του Ελευθερίου
15. Φτούλης Ιωάννης του Γεωργίου
16. Τραχανάς Δημήτριος του Εμμανουήλ
17. Μικές Ευθύμιος του Δημητρίου
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Στην δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετέχει προσκληθείς και ο κ. Δήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος συνημμένα με την πρόσκληση της συνεδρίασης έχει κοινοποιήσει ως
εισήγηση στους κ.κ. δημοτικούς συμβούλους για την λήψη απόφασης επί του 5ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης , το με αρ πρωτ 8993 από 19-10-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά με θέμα
«μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021» .
Με το ανωτέρω έγγραφο ζητείται γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί
εισηγήσεων της ως άνω υπηρεσίας για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού
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Εύβοιας και συγκεκριμένα αναφορικά με το Δημοτικό Σχολείο Σκύρου ,η εισήγηση αναφέρει τον
υποβιβασμό του 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σκύρου σε 11/θέσιο.
Επί της ανωτέρω εισήγησης:
η δημοτική παράταξη Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ με ηλεκτρονική αλληλογραφία τοποθετούμενη επί
του θέματος αναφέρει για το θέμα αυτό : «Ψηφίζουμε αρνητικά και δεν συναινούμε στην
υποβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Σκύρου» .
η δημοτική παράταξη ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ με ηλεκτρονική
αλληλογραφία τοποθετούμενη επί του θέματος αναφέρει για το θέμα αυτό «παρακαλώ στην
απόφαση του 5ου θέματος για τις μεταβολές σχολικών μονάδων η ανησυχία μας για την
υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Σκύρου σε 11/θέσιο και την αρνητική μας ψήφο».
Κατόπιν τούτων και με την κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο προεδρείοκατά μόνας ή ως παράταξη- των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων,
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ διαμορφώνεται η πιο κάτω απόφαση, με αρνητική ψήφο από
τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης Ε.Μ.ΠΡΩ.Σ, ήτοι τους κ.κ. Αντωνόπουλο Κυριάκο,
Κωστή Ιπποκράτη, Κυριαζή Δημήτριο και Λέκκα Στρατή καθώς και την αρνητική ψήφο της
δημοτικής παράταξης ΣΚΥΡΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ήτοι από τους Λαμπαθάκη Γεώργιο,
Μακρή Γεώργιο, Φεργάδη Σπυριδούλα και Φτούλη Δημήτριο , και ως εκ τούτου με 9 θετικές
ψήφους έναντι 8 αρνητικών όπως αναφέρεται ανωτέρω :
Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύρου έχοντας υπόψη το έγγραφο της εισήγησης με τα
συνημμένα σε αυτό έγγραφα, δέχεται με επιφύλαξη την υποβάθμιση του 12/θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Σκύρου σε 11/θέσιο
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η παρούσα απόφαση που ελήφθη με την δια περιφοράς
διαδικασία, ανακοινώνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη
της απόφασης, τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α').

Η παρούσα απόφαση έλαβε α. α. 92 / 2020
Συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Ευγενικός Ιωάννης

Ο Γραμματέας
Αντωνόπουλος Κυριάκος
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