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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 15/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 15/12.7.2012 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Σιμώνης Ιωάννης 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
3 Βορδός Χρήστος 20 Καπλάνης Θωμάς 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Γκολόης Γεώργιος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Παρθενιώτης  Νικόλαος 
6 Σαράντη Μαρία 23 Σταμούδης  Ελευθέριος 
7 Ζούνη Στέλλα    

8 Αβέρης Αθανάσιος    

9 Πλιάκος Αστέριος    

10 Λακρός Αλέξανδρος    

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Χλιούμης  Ανδρέας    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Μπογδάνος Κων/νος    

17 Πύρρος  Ιωάννης    

     

         ΑΠΟΝΤΕΣ :  

1 Δήμητσας Δημήτριος 
2 Ευαγγελινός  Δημήτριος 
3 Μπάτσιος  Αστέριος 
4 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

  

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πραβίτα Γ. Μαρία για την τήρηση των 

πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Άννα Ρόκου, ο Πρόεδρος της Τοπικής  

Κοινότητας Ταξιάρχη κ. Ζούπος Άγγελος. 

 

Αριθμός θέματος: 9
ο
       Υποβολή πρότασης του δήμου Πολυγύρου στην πρόσκληση 

Γενικής Γραμματείας (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) για την ίδρυση και λειτουργία 

«ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»- Ίδρυση & λειτουργία 

Κέντρων Δια Βίου μάθησης στον Πολύγυρο με αποκεντρωμένες 

δομές στις Δημοτικές και Κοινοτικές ενότητες και εξουσιοδότηση 

Δημάρχου για την υπογραφή των εγγράφων της υποβολής του 

φακέλου 

Αριθμός Απόφασης : 287  
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 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 9
ο
 

 
θέμα, 

έδωσε τον λόγο στην σύμβουλο του Δημάρχου κα. Τριανταφύλλου Βασιλική, η οποία ανέφερε 

τα παρακάτω: «θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το Ν. 3879 / 2010 περί της «Ανάπτυξης 

της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα των διατάξεων του άρθρου 

8 «Η Δια Βίου Μάθηση στους Δήμους» και του άρθρου 21 «Προγραμματικές Συμβάσεις 

Δια Βίου Μάθησης», την ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου 

Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) με αρ. Πρωτ. 244/29-3-2012, με θέμα την «Ίδρυση και Λειτουργία 

«Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων», βάσει της οποίας 

καλούνται οι Καλλικρατικοί δήμοι της επικράτειας να ιδρύσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – 

ΚΔΒΜ για την εκπαίδευση του ενήλικου πληθυσμού τους. 

 Οι Δήμοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν 

Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιημένων 

προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

θα υλοποιήσει. 

 Οι Δήμοι που θα ιδρύσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα μπορούν να επιλέξουν 

Προγράμματα Εθνικής ή Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που περιλαμβάνουν δράσεις: 

- Επιμόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας 

- Επιμόρφωσης για την κοινωνία, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, για 

τους γονείς (σχολές γονέων) κ.λπ. 

- Επιμόρφωσης σε θέματα που κρίνονται ανταποκρινόμενα σε αμιγώς τοπικές ανάγκες για την 

υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής κοινωνικής ή 

πολιτιστικής ανάπτυξης 

 Θεωρώ ότι υφίσταται η ανάγκη εφαρμογής και διαχείρισης τοπικού προγράμματος 

«Δια Βίου Μάθησης» στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου 

Πολυγύρου  βάσει του Γενικού Στόχου του Επιχειρησιακού του Προγράμματος «Εφαρμογή 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης», Άξονας 3, 

Μέτρο 3.1., Δράση 3.1.1.4. «Δράσεις δια βίου εκπαίδευσης την προώθηση της απασχόλησης και 

της επιχειρηματικότητας». 

 Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχετε στα χέρια σας την κατάσταση στην συμπληρωμένη 

ειδική φόρμα της ΓΓΔΒΜ με τους δημοτικούς και τους χώρους τυπικής εκπαίδευσης, όπως τη 

συνέταξε το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου. Η εν λόγω κατάσταση βασίστηκε α) στην ανταπόκριση των 

χώρων στις προδιαγραφές που έθεσε η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και β) τη χρήση 

τους σε προηγούμενη περίοδο ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι οι τυπικές δομές 

εκπαίδευσης – σχολικές μονάδες. 

Καλείται λοιπόν  το Δ.Σ. να αποφασίσει για: 

1. Τη συμμετοχή του δήμου με κατάθεση πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ.244/29-3-

2012 της ΓΓΔΒΜ, για την ««Ίδρυση και Λειτουργία «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων». 

2. Την έγκριση της κατάστασης με τους δημοτικούς και τους χώρους τυπικής εκπαίδευσης που 

συνέταξε το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.  

 Ο Δήμος Πολυγύρου πρόκειται να υποβάλει σχετικό φάκελο με την Αίτηση 

Συμμετοχής για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο 

Πολυγύρου, με αποκεντρωμένες δομές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως παραρτήματα σε κάθε 

Δημοτική και Τοπική Κοινότητα. Οι αποκεντρωμένες δομές του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

του Δήμου Πολυγύρου θα στεγαστούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και σε  αίθουσες πιστοποιημένων κέντρων 
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επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η 

πρόσκληση. 

3. Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για να υπογράψει την Προγραμματική Συμφωνία μετά την 

έγκριση του προγράμματος, για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας 

και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.). 

4. Τον ορισμό της  συμβούλου του Δημάρχου κα. Τριανταφύλλου Βασιλική η  οποία θα έχει 

την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» στο Δήμο Πολυγύρου». 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη  το Ν. 3879 / 2010 περί της «Ανάπτυξης της Δια 

Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα των διατάξεων του άρθρου 8 «Η 

Δια Βίου Μάθηση στους Δήμους» και του άρθρου 21 «Προγραμματικές Συμβάσεις Δια 

Βίου Μάθησης», την ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 

(ΓΓΔΒΜ) με αρ. πρωτ. 244/29-3-2012, με θέμα την «Ίδρυση και Λειτουργία «Κέντρων Δια 

Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) Εκπαίδευσης Ενηλίκων», και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α  

  

1. Την κατάθεση πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. Πρωτ. 244 / 29-03-2012 της ΓΓΔΒΜ, 

για την ««Ίδρυση και Λειτουργία «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (ΚΔΒΜ) Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων». 

2. Εγκρίνει την κατάσταση με τους δημοτικούς χώρους και τους χώρους τυπικής 

εκπαίδευσης, όπως συντάχθηκαν από το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και 

αποφασίζει να  υποβληθεί  σχετικός φάκελος με την Αίτηση Συμμετοχής για την ίδρυση 

και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Πολυγύρου, με αποκεντρωμένες 

δομές, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως παραρτήματα σε κάθε Δημοτική και Τοπική 

Κοινότητα.  

 Οι αποκεντρωμένες δομές Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πολυγύρου θα 

στεγαστούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου, καθώς και σε  αίθουσες πιστοποιημένων κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης 

οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η πρόσκληση. 

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει την Προγραμματική Συμφωνία για την ίδρυση 

και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με τη Γενική Γραμματεία Διά 

Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά την έγκριση του προγράμματος. 

4. Ορίζει την κυρία Τριανταφύλλου Βασιλική σύμβουλο του Δημάρχου Πολυγύρου, ως 

υπεύθυνη   υλοποίησης του προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» στο Δήμο Πολυγύρου. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 287/2012 

 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-7-2012 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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