ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 483
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
25328/8-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13. Γαζής Πάνος
13.
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
συζήτηση
του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
21. Κατωπόδη Ευανθία
21.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
26. Γληγόρης Κων/νος
26.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στην πρόταση «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ∆ΒΜ)- Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υποβολή αίτησης συµµετοχής.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Φίλιππος Κούρτης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2.Τις διατάξεις του Ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»
3.Τη µε αριθµ.1520/2012 (ΦΕΚ 732 τ.Β΄) απόφαση έγκρισης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Λευκάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ.2327/2012 (ΦΕΚ 1130 τ. Β΄)
απόφαση
4. Την 183/2012 & 399/2012 Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την Ίδρυση και λειτουργία
Κ∆ΒΜ στο ∆ήµο µας και την από 22/4/2013 προγραµµατική σύµβαση για την ένταξη του ∆ήµου Λευκάδας
στις Πράξεις «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης-Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής
Εµβέλειας Α.Π.7 & Α.Π. 8».
5. Την µε αριθµ. πρωτ. 2328/14-11-2016 ανοιχτή πρόσκληση προς τους ∆ήµους της Χώρας για
«υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συµµετοχή τους στην Πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212, της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα,
Α) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.3879/2012 «Ο ∆ήµος εφαρµόζει το τοπικό
πρόγραµµα δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρµογή των πολιτικών και των κανόνων που
αναφέρονται στην παρ.2 του αρ.4 που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του
∆ήµου. Στις αρµοδιότητές του περιλαµβάνονται ιδίως:
α. η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) που οργανώνονται στο πλαίσιο της
υπηρεσιακής µονάδας που ασκεί αρµοδιότητες δια βίου µάθησης ή νοµικού προσώπου του ∆ήµου και
εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης
β. η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και η εφαρµογή προγραµµάτων της Γενικής Γραµµατείς ∆ια
Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄της παρ.6
του αρ. 21…»,
Β) σύµφωνα µε την αριθ.2328/14-11-2016 ανοιχτή πρόσκληση από τη 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.) καλούνται οι ∆ήµοι της επικράτειας σε υποβολή
αίτησης ενδιαφέροντος για την συµµετοχή στην Πράξη «Κέντρα ∆ια βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού, Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου
Μάθησης», προκειµένου να υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, µέσω των
Κέντρων ∆ια Βίου µάθησης που ιδρύουν οι ∆ήµοι σύµφωνα µε το Ν.3879/2010.
Οι ∆ήµοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύµφωνο Συνεργασίας για την ένταξή τους στην ανωτέρω Πράξη, µε την
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.∆.Β.Μ.Ν.Γ) και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου
Μάθησης (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.) και θα επωφεληθούν της υλοποίησης πιστοποιηµένων προγραµµάτων Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι ίδιοι θα επιλέξουν και το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα υλοποιήσει. Οι ∆ήµοι θα
µπορούν να επιλέξουν Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας όπως προγράµµατα για την προώθηση της
ανάπτυξης, της επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας, για υγεία, πολιτισµό, του αθλητισµό, περιβάλλον,
σχολές γονέων κ.λπ. και να προτείνουν Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας, που ανταποκρίνονται στις
τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και
προσωπικής ανάπτυξης των δηµοτών τους, µε υποχρεωτική επιλογή Προγραµµάτων Ευάλωτων
Κοινωνικά Οµάδων (εκτός κι αν αποδεδειγµένα δεν υπάρχουν τέτοιες εντός της διοικητικής ευθύνης του
∆ήµου).
Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα πρέπει να αναλάβουν:
1. Την διάθεση χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.∆.Β.Μ. µε υποχρεωτικές προϋποθέσεις:
- την διασφάλιση λειτουργίας του χώρου διοίκησης και εκπαίδευσης σε απογευµατινές ή πρωινές ώρες
- την ύπαρξη στοιχειώδους εξοπλισµού στο χώρο διοίκησης και εκπαίδευσης
- την ύπαρξη στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας (τηλέφωνο, πρόσβαση στο διαδίκτυο, θέρµανση,
ύδρευση, τουαλέτες) στο χώρο διοίκησης.
- την διάθεση στοιχειωδών προϋποθέσεων λειτουργίας στους χώρους εκπαίδευσης (θέρµανση, ύδρευση,
τουαλέτες).
- την διασφάλιση προσβασιµότητας ΑµεΑ στο χώρο διοίκησης και σε ένα τουλάχιστον χώρο εκπαίδευσης.
2. Τον ορισµό Υπευθύνου εκπροσώπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων.
3. Τον ορισµό του Υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου (όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης
και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων.
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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 Υπευθύνου Εκπαίδευσης
Οι ∆ήµοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν:
1. Στη επιλογή, αµοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. του
προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.∆.Β.Μ.
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.
4. Στη συνολική επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη των Κ∆ΒΜ το πλαίσιο της υποστήριξης της
εγκεκριµένης Πράξης.
Η διαδικασία συµµετοχής περιλαµβάνει:
1. την συµπλήρωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Συµµετοχής
2. την λήψη αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε:
- τη διάθεση τουλάχιστον ενός χώρου διοίκησης και ενός χώρου εκπαίδευσης, που διατίθενται στο Κ∆ΒΜ.
- τη συµµετοχή του ∆ήµου στη συγκεκριµένη πράξη «Κέντρα ∆ια βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε
κωδικό ΟΠΣ 5002212 και τη υπογραφή του σχετικού Συµφώνου Συνεργασίας.
- τον ορισµό του Υπευθύνου Εκπροσώπου του ∆ήµου
- τον ορισµό του Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του ∆ήµου (όταν αυτό λειτουργήσει).
3. την υποβολή Αίτησης Συµµετοχής και υποβολή της έντυπης έκδοσής της, έως την 16η ∆εκεµβρίου
2016.
Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν ως προς την πληρότητά τους και ως προς τις ελάχιστες προδιαγραφές των
προτεινόµενων χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης: υλικοτεχνική υποδοµή, τήρηση κανονισµών ασφαλείας
και πυρασφάλειας, προσβασιµότητα σε ΑµεΑ, εξασφάλιση θέρµανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής.
Κατόπιν των παραπάνω,
Εισηγούµαστε
1) την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, την υποβολή Αίτησης Συµµετοχής στην Πράξη «Κέντρα ∆ια βίου
Μάθησης (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συµφώνου
Συνεργασίας µε τη 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
σκοπό την υλοποίηση πιστοποιηµένων προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
2) να ορισθούν: α) ως χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου, τα γραφεία του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού, στο ∆ιοικητήριο-Υπ.Αθ. Κατωπόδη & Αντ.Τζεβελέκη 31100, β) ως
χώρος εκπαίδευσης, η Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών στο ∆ιοικητήριο -Υπ.Αθ. Κατωπόδη &
Αντ.Τζεβελέκη 31100. Ως χώροι εκπαίδευσης θα ορισθούν επιπλέον αίθουσες των σχολικών µονάδων της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κατά τόπους ∆ηµοτικές Ενότητες. Ο ακριβής
καθορισµός των σχολικών µονάδων που θα στεγάσουν τα τµήµατα µάθησης θα γίνει ανάλογα µε τις
ανάγκες που θα προκύψουν και κατόπιν σχετικής απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
3) τον ορισµό ως υπευθύνου εκπρόσωπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων,
την Βανδώρου Κωνσταντίνα, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε αναπληρώτρια την Σίδερη Ουρανία, ∆Ε Νοσηλευτριών,
υπάλληλο του ίδιου Τµήµατος.
4) ο ορισµός του υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας θα γίνει µε Απόφαση ∆ηµάρχου, όταν ολοκληρωθεί
η έγκριση και σύστασή του.
5) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να υπογράψει το σχετικό Σύµφωνο Συνεργασίας.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι τρεις (23) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
1) την συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας, την υποβολή Αίτησης Συµµετοχής στην Πράξη «Κέντρα ∆ια βίου
Μάθησης (Κ∆ΒΜ)-Νέα Φάση» µε κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή του σχετικού Συµφώνου
Συνεργασίας µε τη 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
σκοπό την υλοποίηση πιστοποιηµένων προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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2) Ορίζονται: α) ως χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου, τα γραφεία του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού, στο ∆ιοικητήριο-Υπ.Αθ. Κατωπόδη & Αντ.Τζεβελέκη 31100,
β) ως χώρος εκπαίδευσης, η Αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών στο ∆ιοικητήριο -Υπ.Αθ. Κατωπόδη &
Αντ.Τζεβελέκη 31100. Ως χώροι εκπαίδευσης θα ορισθούν επιπλέον αίθουσες των σχολικών µονάδων της
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις κατά τόπους ∆ηµοτικές Ενότητες. Ο ακριβής
καθορισµός των σχολικών µονάδων που θα στεγάσουν τα τµήµατα µάθησης θα γίνει ανάλογα µε τις
ανάγκες που θα προκύψουν και κατόπιν σχετικής απόφασης της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.
3) τον ορισµό ως υπευθύνου εκπρόσωπου του ∆ήµου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων,
την Βανδώρου Κωνσταντίνα, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε αναπληρώτρια την Σίδερη Ουρανία, ∆Ε Νοσηλευτριών,
υπάλληλο του ίδιου Τµήµατος.
4) ο ορισµός του υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου, όταν ολοκληρωθεί
η έγκριση και σύστασή του.
5) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Λευκάδας να υπογράψει το σχετικό Σύµφωνο Συνεργασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 483/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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