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Αριθμός απόφασης: 49/2015

Λειτουργία Μουσικής Σχολής για τη τρέχον σχολική χρονιά 2015-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα την Πέμπτη 01 του μηνός
Οκτωβρίου του έτους 2015 και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 321/28-092015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι από το σύνολο των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

Παναγιωτοπούλου Ελένη

Αναστασίου Βασίλειος

Βαλσαμής Ελευθέριος

Καραβασιλικού Γραμματική

Πράπα Χριστίνα

Κούκος Γεώργιος

Λαγέρης Νικόλαος

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος

Γκατζώνης Αστέριος

Καβλίτση Ευαγγελία

Πανιώρας Ιωάννης

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 1ο θέμα της
ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: « Θα πρέπει να καθοριστεί η λειτουργία της Μουσικής Σχολής του
Δήμου μας, για τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-2016, για την ορθή και σωστή λειτουργία της .
Την προηγούμενη σχολική χρονιά η Μουσική Σχολή λειτούργησε: 1) στη Δημοτική Ενότητα της Ιερισσού,
όπου φιλοξενούσε και τα παιδιά από τα Νέα Ρόδα, την Ουρανούπολη και την Αμμουλιανή, 2) στη
Δημοτική Ενότητα Αρναίας, όπου επίσης φιλοξενούσε παιδιά από τα γύρω χωριά και 3) στη Τοπική
Κοινότητα του Στρατωνίου. Προτείνω από φέτος τα μαθήματα να πραγματοποιούνται στην έδρα της
Μουσικής Σχολής που είναι η Αρναία με υποκατάστημα στην Ιερισσό έδρα του Αριστοτελείου, μιας και
υπάρχουν οι νόμιμες υποδομές και προσωπικό για υποστήριξη. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να
δυσκολέψουμε τόσο το έργο των Καθηγητών μας, με μετακινήσεις που δεν μπορούμε να καλύψουμε
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νόμιμα αλλά και του ίδιου του Αριστοτελείου που βρίσκεται στη δύσκολη θέση να δυσαρεστήσει τους
υπόλοιπους συνδημότες του, καθώς πρόκειται για 13 χωριά τα οποία μένουν χωρίς μουσική σχολή.
Όσον αφορά τα δίδακτρα, προτείνω να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα ήτοι 50 ευρώ τον χρόνο για την
μουσική προπαιδεία και 50 ευρώ τον μήνα ανά μαθητή για κάθε όργανο (θεωρία+ πρακτική άσκηση). Για
πολυτέκνους η άτομα με αναπηρία, θα δίνεται η δυνατότητα για έκπτωση σε συνεννόηση πάντα με την
διοίκηση».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά
από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης,

Αποφασίζει ομόφωνα:
Α. Η λειτουργία της Μουσικής Σχολής του Δήμου μας, για τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-2016 και για
την ορθή και σωστή λειτουργία της, θα γίνεται μόνον στην έδρα της, όπου είναι η Αρναία με
υποκατάστημα την Ιερισσό όπου είναι η έδρα του Αριστοτελείου, μιας και υπάρχουν οι νόμιμες υποδομές
και το κατάλληλο προσωπικό για υποστήριξη, για να πραγματοποιούνται τα μαθήματα.
Β. Τα δίδακτρα, θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, ήτοι 50 ευρώ τον χρόνο για την μουσική
προπαιδεία και 50 ευρώ τον μήνα ανά μαθητή για κάθε όργανο (θεωρία+ πρακτική άσκηση). Για
πολυτέκνους η άτομα με αναπηρία, θα δίνεται η δυνατότητα για έκπτωση σε συνεννόηση πάντα με την
διοίκηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 49/2015
Ιερισσός 01-10-2015
Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ακριβές απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

