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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..22η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..29/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 220/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆.: Έγκριση διενέργειας αναγκαιότητας περί (α) συµµετοχής του ∆ήµου στο 
πρόγραµµα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212, (β) 
ορισµού Υπευθύνου Εκπροσώπου του ∆ήµου και (γ) εξουσιοδότησης του κ. ∆ηµάρχου για 
την υπογραφή σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Υπ. Παιδείας/ Γενική Γραµµατεία 
∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 22ης/29-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..29η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 32919/25-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 27.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
10.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
13.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
8. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
9. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
10. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
11. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
12. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
14. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Ροδόπολής κ. Κόκκαλης Εµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογηµένη απουσία),  
Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), 
Στασινοπούλου Αναστασία, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Καγιαλή Ελπίδα, Κοντάκης Κυριάκος, 
Χιώτης ∆ηµήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαµπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή προσήλθε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 2ου θέµατος της 
Η.∆.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 

4ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Τσουδερός Ιωάννης και Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  7ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω παρουσίας 
κατοίκων . 

 
..Αριθ. Απόφασης:  ..220/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆.:  Έγκριση διενέργειας αναγκαιότητας περί (α) συµµετοχής του ∆ήµου 

στο πρόγραµµα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 
5002212, (β) ορισµού Υπευθύνου Εκπροσώπου του ∆ήµου και (γ) εξουσιοδότησης του 

15.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
26.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
27.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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κ. ∆ηµάρχου για την υπογραφή σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης µε το Υπ. 
Παιδείας/ Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.∆.Β.Μ.) και το Ίδρυµα Νεολαίας και 
∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του  εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος  ζήτησε από το σώµα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέµατος, λόγω των καταληκτικών ηµεροµηνιών 
υποβολής της πρότασης  (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ), 65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 
3852/2010 του Ν. 3852/2010).  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το κατεπείγον του θέµατος  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Παιδείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης κ. Κοκµοτό Βασίλειο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Αντιδήµαρχος κ. Κοκµοτός Βασίλειος  είπε τα εξής: 
 
Σχετ.: Αρ. πρωτ. 2328/14-11-2016 Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους ∆ήµους της Χώρας του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων – Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου 
Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευµάτων 
και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) επιθυµεί να υποβάλει αίτηση 
ενδιαφέροντος για την συµµετοχή του στη Πράξη «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – Νέα 
Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσω των «Κέντρων ∆ιά Βίου Μάθησης» (Κ.∆.Β.Μ), που οι 
∆ήµοι ιδρύουν σύµφωνα µε το Ν.3879/2010. 
 
Ο ∆ήµος µας έχει ήδη λάβει την υπ΄αριθµ. 64/2013 σχετική Απόφαση ∆Σ Ίδρυσης Κ.∆.Β.Μ. µε 
βάση το Ν. 3879/2010 από την προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο. 
 
Το νέο πλαίσιο της ∆ιά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται µόνο µε την οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της 
δηµοκρατίας, στη διαµόρφωση ενεργών και ενηµερωµένων πολιτών µε κριτική σκέψη και 
δηµιουργική διάθεση. 
 
Υπό αυτό το πρίσµα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.∆.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, µετά την 
ολοκλήρωση του σχεδιασµού Συστήµατος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση µε την προηγούµενη Προγραµµατική 
Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυµούν, και για επιλεγµένες Θεµατικές 
Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των 
µαθησιακών αποτελεσµάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα. 
Η συµµετοχή των πολιτών – δηµοτών στα προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει 
ως κύριους στόχους: 
•  τη δηµιουργία θετικής στάσης ως προς τη µάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση, 
• την ενίσχυση της ικανότητας προσαρµογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς 

εξελισσόµενου κοινωνικοοικονοµικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, 
• τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών µε την εκπαιδευτική διαδικασία, 
• την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης 

της θέσης εργασίας ή της επαγγελµατικής εξέλιξης, 
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• τη συµµετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις 
νέες εργασιακές, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, 

• την αναβάθµιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης 
ευάλωτων κοινωνικά οµάδων του πληθυσµού, 

• την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη, 
• τη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισµού, 
• την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων, 
• τη διασφάλιση κοινωνικής συµφωνίας, δηµόσιου και κοινωνικού ελέγχου, 
• την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης. 
 
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, 

2. 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. 
• 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 . 

 
3. 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: 

• Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευοµένων. 
• Ενηµέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόµενων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
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4. την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.∆.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο 
5. 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.). 
 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία ένταξης ∆ήµων στις Πράξεις, διά της υποβολής Αίτησης 
Συµµετοχής, ορίζεται η 16η ∆εκεµβρίου 2016. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆.Σ. να προχωρήσει στη λήψη απόφασης για: 
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στο πρόγραµµα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – 
Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 

β) Τον ορισµό της υπαλλήλου κ. Όλγας Καψούρου ως Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του ∆ήµου για 
το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 

γ) Την εξουσιοδότηση προς το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, 
∆ήµαρχο ∆ιονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και 
την υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, 
δήλωση, συµφωνητικό εταίρων, Προγραµµατική Σύµβαση, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης 
Πράξης, κλπ) και απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

 
Τέλος το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Αντιλαµβάνοµαι την εισήγηση ωστόσο τα τελευταία 
χρόνια γίνεται υποβάθµιση της ∆ηµόσιας Παιδείας γιατί οι κυβερνήσεις θέλουν να φτιάξουν το 
σχολείο της αγοράς, δηλ. να λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να είναι το κράτος 
και να µπαίνουν και οι επιχειρήσεις να αλωνίζουν κι όποιος έχει χρήµατα το παιδί του να 
παίρνει µια στοιχειώδη µόρφωση. Έχουν βγάλει αυτά τα κέντρα ∆ια Βίου  µάθησης και τι 
πρακτικό αποτέλεσµα έχουν στη ζωή των ανθρώπων; Υπάρχει ωφέλεια; ∆εν έχουµε τέτοια 
στοιχεία και για τους λόγους αυτούς θα ψηφίσω λευκό». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
� Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010. 
� Την αρ. πρωτ. 2328/14-11-2016 Ανοιχτή Πρόσκληση. 
� Την υπ΄αριθµ. 64/2013 Απόφαση ∆.Σ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 

    Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                         Με ψήφους   26  Υπέρ     και    1   Λευκή                                        

                                       
 
Η ∆.Σ. κ.Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της 
και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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1)Εγκρίνει: 
Α) Tη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στο πρόγραµµα «Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) – 
Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 

Β) Τον ορισµό της υπαλλήλου κ. Όλγας Καψούρου ως Υπεύθυνο Εκπρόσωπο του ∆ήµου για 
το Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης 

2) Εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, κ. ∆ιονύσιο Ζαµάνη, ∆ήµαρχο 
∆ιονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για τη συµµετοχή και την 
υλοποίηση της ανωτέρω πρότασης υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο (αίτηση, δήλωση, 
συµφωνητικό εταίρων, Προγραµµατική Σύµβαση, Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, 
κλπ) και απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

  
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 


