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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  325/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

22. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

(Κ∆ΒΜ) – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ 5002212 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 25.599/1.12.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Βερικούκης Χρήστος 4 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 24726/21.11.2016 εισήγηση 

της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, 

η οποία έχει ως εξής: 

«Η Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου 

Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) µε την ανοιχτή πρόσκληση προς τους ∆ήµους της χώρας (Α.Π. 2328/14-
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11-2016) καλούν τους ∆ήµους σε υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

συµµετοχή τους στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε 

κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, εκπαίδευσης και ∆ια 

Βίου Μάθησης» (Κ∆ΒΜ), που οι ∆ήµοι ιδρύουν σύµφωνα µε τον Ν.3879/2010. 

Τα προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που θα υλοποιηθούν µέσω της 

ανωτέρω Πράξης διακρίνονται σε: 

α) Προγράµµατα Εθνικής εµβέλειας, τα οποία οι ∆ήµοι επιλέγουν από διαθέσιµο 

Πίνακα προγραµµάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέµατα 

∆ιά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.  

β) Προγράµµατα τοπικής εµβέλειας, που οι ∆ήµοι προτείνουν και τα οποία 

ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της 

οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δηµοτών τους. 

Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν: 

1. στην επιλογή, αµοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των 

Κ.∆.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, µε χρέη επιστηµονικού συµβούλου του 

∆ήµου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές), 

2. στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των 

Προγραµµάτων Εθνικής και Τοπικής εµβέλειας στα τµήµατα των Κ.∆.Β.Μ., 

3. στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.∆.Β.Μ. και 

4. στη συνολική επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ. στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της εγκεκριµένης Πράξης. 

 Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση αναλαµβάνουν: 

1. τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.∆.Β.Μ., σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη συνέχεια (βλ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), 

• τον ορισµό Υπευθύνου Εκπροσώπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για την 

υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. 
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• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευοµένων. 

• Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 

• Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Προώθηση τοπικών προγραµµάτων του ∆ήµου. 

• ∆ιοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων. 

• Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το 

∆ήµο, το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ και την Γ..Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ . 

• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευοµένων. 

• Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόµενων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 

2. τον ορισµό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου (όταν 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων 

Κοινότητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα 

έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

3. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. σε τοπικό 

επίπεδο, 

4. την οργάνωση των αντίστοιχων τµηµάτων µε την υποστήριξη του 

Υπεύθυνου Εκπαίδευσης. 

 Οι ∆ήµοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύµφωνο Συνεργασίας για την 

ένταξή τους στην ως άνω Πράξη, µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας 

Γενιάς (Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 Για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην παρούσα Πρόσκληση και την ένταξή του στην 

ανωτέρω Πράξη ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεωτικές προϋποθέσεις: 

1. Ίδρυση Κ.∆.Β.Μ. µε βάση το Ν. 3879/2010 (για όσους ∆ήµους δεν έχουν λάβει 

σχετική απόφαση την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο) 

2. Απόφαση ∆Σ περί συµµετοχής στην Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) 

– Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 
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3. Απόφαση ∆Σ περί ορισµού Υπεύθυνου Εκπροσώπου του ∆ήµου 

4. Απόφαση ∆Σ περί ορισµού Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας (όταν αυτό 

συσταθεί και λειτουργήσει) 

5. ∆ιάθεση χώρου ∆ιοίκησης και χώρου(ων) εκπαίδευσης (µη τυπικής/άτυπης ή 

τυπικής εκπαίδευσης) 

6. ∆ιασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και του(ων) χώρου(ων) 

εκπαίδευσης σε απογευµατινές ή πρωινές ώρες 

7. Ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισµού στο χώρο διοίκησης και το (ους) χώρο (ους) 

εκπαίδευσης 

8. Ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο – πρόσβαση στο 

∆ιαδίκτυο, θέρµανση, ύδρευση, τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης 

9. ∆ιάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (θέρµανση, ύδρευση, 

τουαλέτες) στους χώρους εκπαίδευσης 

10. ∆ιασφάλιση προσβασιµότητας ΑµεΑ στο χώρο διοίκησης και τουλάχιστον σε 

ένα χώρο εκπαίδευσης 

11. Υποχρεωτική επιλογή Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Εθνικής Εµβέλειας 

12. Υποχρεωτική επιλογή Προγραµµάτων Ευάλωτων Κοινωνικά Οµάδων (εκτός και 

αν αποδεδειγµένα δεν υπάρχουν εντός της διοικητικής ευθύνης του ∆ήµου 

Ευάλωτες Κοινωνικά Οµάδες) 

Ειδικότερα για την συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου 

Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 σύµφωνα µε την ανοιχτή 

πρόσκληση της Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ. και του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. απαιτούνται αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε:  

Α. την συµµετοχή στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε 

κωδικό ΟΠΣ 5002212  

Β. τον ορισµό υπευθύνου εκπροσώπου του ∆ήµου 

 

Σε ότι αφορά τις λοιπές προϋποθέσεις (κριτήρια συµµετοχής του ∆ήµου στην εν λόγω 

Πράξη) ισχύουν τα ακόλουθα: 

-Ο ∆ήµος έχει λάβει απόφαση για την ίδρυση Κ∆ΒΜ µε βάση τον Ν. 3879/2010 

(304/2012 και 101/2014) 

-Υπάρχει ο χώρος ∆ιοίκησης και χώροι εκπαίδευσης 

-Είναι διασφαλισµένη η λειτουργία του χώρου διοίκησης και των χώρων εκπαίδευσης 

σε απογευµατινές ή πρωϊνές ώρες 
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-Υπάρχει  εξοπλισµός στον χώρο διοίκησης και στους χώρους εκπαίδευσης 

(θέρµανση, ύδρευση, τουαλέτες αλλά και τηλέφωνο –πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο) 

-Είναι προσβάσιµο σε ΑµεΑ. 

 

      Εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όπως ληφθεί απόφαση για   

1. την συµµετοχή του ∆ήµου στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα 

Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212  

2. τον ορισµό υπευθύνου εκπροσώπου του ∆ήµου την κ. Αικατερίνη Αθανασίου, 

υπάλληλο του ∆ήµου Έδεσσας , ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό Α’». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος  πρότεινε να ορισθεί αναπληρωτής της κας Αθανασίου ο 

Προϊστάµενος της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού 

& Νέας Γενιάς κ. Αθανάσιος ∆ήµτσης, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό Α’. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την ανοικτή 

πρόσκληση της Γ.Γ.∆.Β.Μ. και του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. µε αριθµ.πρωτ. 2328/14-11.2016 καθώς 

και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α .  Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου στην πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης 

(Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου 

δυναµικού, εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης». 

 Β. Ορίζει υπεύθυνο εκπρόσωπο του ∆ήµου Έδεσσας την Αικατερίνη 

Αθανασίου του Γεωργίου, υπάλληλο του ∆ήµου Έδεσσας, ΠΕ ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού µε βαθµό Α’ και αναπληρωτή της τον Αθανάσιο ∆ήµτση του 

Χριστοδούλου,  Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού µε βαθµό Α’. 

     Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  325/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7.12.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας 

Γενιάς κα Αικατερίνη Αθανασίου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & 

Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ίου 

-  Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού & Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 
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