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Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 05/2021 Πρακτικό της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδριάσεως του
Δημοτικού Συμβουλίου  Αίγινας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019. 

Αριθ. Απόφ. 24/2021                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί  ορισμού  του  Σχολικού  Συγκροτήματος  στο  οποίο  θα
στεγαστεί το προς ίδρυση Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας

Σήμερα την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
Αίγινας συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση σε αίθουσα του Δημοτικού καταστήματος
Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Οινώνης 3 στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ. 2580/25.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:  1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Πτερούδης  Νικόλαος,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μαυροθαλασσίτης
Χρυσόστομος  (Αντ/δρος),  8/Πάλλης  Στυλιανός,  9/Σαλπέα  –  Στάθη  Αικατερίνη,  10/Βατικιώτης
Δημήτριος,  11/Μαρμαρινός  Παναγιώτης,  12/Κουκούλης  Παναγιώτης,  13/Γαλάνης  Γρηγόριος,
14/Πούντος  Ιωάννης,  15/Πούντος  Νικόλαος,  16/Λαμπαδάριος  Στυλιανός,  17/Μεθενίτης
Παντελεήμων, 18/Ντελής Αντώνιος, 19/Ηλίας Παναγιώτης, 20/Κουκούλη Μαρία (Γραμματέας) και
21/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).                                                                                        

Απόντες: 1/Μούρτζης Γεώργιος, 2/Μαρμαρινός Σταμάτης, 3/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 4/Λεούσης
Νεκτάριος, 5/Δούκας Σωκράτης και 6/Τζίτζης Φίλιππος,

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες:  1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), 3/Γιαννούλης
Μηνάς  (Κ.  Κυψέλης),  4/Λεούσης  Εμμανουήλ  (Κ.  Μεσαγρού)  και  5/Μαρτής  Μιχαήλ  (Κ.
Πέρδικας).
  
Απόντες: 1/Ουδείς.
 
H τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε στον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
                
                Θέμα 1ο                                                           Αριθ. Απόφ. 24/2021

Επισημαίνεται  ότι  η  παρούσα Έκτακτη  Συνεδρίαση λαμβάνει  χώρα δια  περιφοράς,  όπως  αυτό
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4365/2019, το οποίο συμπλήρωσε την παρ. 5
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και ορίζει τα εξής:  «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος
χαρακτήρα,  για  τα  οποία  είναι  αναγκαία  η  άμεση  λήψη  απόφασης  και  βάσιμα  πιθανολογείται
κίνδυνος  εκ  της  αναβολής,  είναι  δυνατόν,  ύστερα  από  απόφαση  του  Προέδρου,  οι  σχετικές
διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών
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Δημοτικού  Συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  κατά  το  προηγούμενο  εδάφιο,
ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική
συνεδρίαση.» 

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου  του 1ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  ο  Πρόεδρος  έθεσε
υπόψη του Σώματος τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου με θέμα:  «Στέγαση του προς ίδρυση
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην Αίγινα», η οποία έχει ως ακολούθως:

Με την υπ’ αριθμόν 133/2020 (23-10-2020) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας εγκρίθηκε
ομόφωνα  η  ίδρυση  ενός  Μονοθέσιου  Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείου  στην  Αίγινα  το  οποίο  θα
συστεγάζεται με Γενικό Σχολείο, έχοντας ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών ειδικής
αγωγής. Με δεδομένο ότι το αίτημα του Δήμου Αίγινας προχωράει προς την ολοκλήρωσή του και
σύμφωνα με ενημερωτικό  e-mail που λάβαμε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων απαιτείται ο ορισμός του σχολείου Γενικής Αγωγής, στο οποίο θα στεγαστεί το
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.

Αξιολογώντας  τις  αιτήσεις  που  έχουν  κατατεθεί  από  τους  ενδιαφερόμενους  γονείς  σχετικά  με
προεγγραφή  των  παιδιών  τους  στο  Ειδικό  σχολείο  και  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  διεύθυνσης  και
κατοικίας προκύπτει ότι η σχολική μονάδα που ενδείκνυται ως εγγύτερη λύση είναι το 1ο Δημοτικό
Σχολείο Αίγινας στην οδό Φανερωμένης 1 στην Κοινότητα Αίγινας. Επιπρόσθετα λάβαμε ενημέρωση
από την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου κα Ειρήνη Μπόγρη για την ύπαρξη κενών ισόγειων
αιθουσών που δύναται να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Ειδικού Σχολείου.

Μετά τα παραπάνω παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης προκειμένου να ολοκληρωθεί  η
διαδικασία  της  ίδρυσης  του  Ειδικού  Δημοτικού  Σχολείο  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων.

                                                                                                        Ο Δήμαρχος

                                                                                                        Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

 Τη γραπτή εισήγηση του κ. Δημάρχου.
 Την υπ’ αριθμ. 133/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω0ΞΦΩ68-ΖΟΩ)
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως

ισχύουν.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  
Με 20 θετικές ψήφους

Επί 21 ψηφισάντων μελών
(ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε ΄΄παρών΄΄)

Ορίζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας ως το χώρο στον οποίο θα (συ)στεγασθεί το Μονοθέσιο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, στην οδό Φανερωμένης 1 στην πόλη της Αίγινας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  24/2021

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και  υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
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  Στυλιανός Θεριανός

Εσωτερική διανομή
-Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
-Γραφείο κ. Δημάρχου – για τις ενέργειές του
-Πρόεδρο της ΣΕΠΕΔΑ
-Προϊσταμένη αυτοτελούς τμήματος παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής προστασίας
  κ. Χατζίνα Σοφία 
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