
 

∆ηµαρχείο: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - Τηλ. Κέντρο:2664360100 & 2664022213 - 
 Fax:2664022989,  Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@filiates.gr - Ιστοσελίδας: www.filiates.gov.gr 

Σελίδα 1 από 4 
 

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                            

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Πληρ.: ∆ιαµάντη Άννα 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8 
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες 
ΤΗΛ.: 26643 60155 
FAX: 26640 22989 
E-mail: info@filiates.gr 
http: www.filiates.gov.gr 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ. 26η /2012 πρακτικό της από 27ης ∆εκεµβρίου 2012 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 

 
Αριθµός απόφασης :  196/ 2012 

Περίληψη: Λήψη απόφασης για συµµετοχή στο πρόγραµµα του 

Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – Προγράµµατα 

Εθνικής εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής εµβέλειας. 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 27η , του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
14425/20.12.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι ένα (21) µέλη και απόντα τα έξι (6)  και 
συγκεκριµένα: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ. 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 
3. Κωστάρας Σταύρος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 
5. Βλάχος Παρασκευάς 
6. Μποροδήµου Γεωργία 
7. Μπάντιος Ελευθέριος 
8. Στεργίου Παναγιώτης 
9. Τσότσης ∆ηµήτριος 
10. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµ. ∆.Σ.) 
11. Σωτηρίου Παναγιώτης 

12. Ρούµπης Γεώργιος 
13. Λένης Φίλιππος 
14. Γκίκας Θωµάς 
15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
16. Μποροδήµος Ιωάννης 
17. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
18. Καψάλης ∆ηµήτριος 
19. Μποροδήµος Κων/νος 
20. Τόλης Χριστόφορος 
21. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
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1. Τσέκας Νικόλαος 

2. Μάνος Κων/νος 

3. Νικολαϊδου Ελένη 

4. ∆άλλας Γεώργιος 

5. Γκίζας Χρήστος (Αν/δρος  ∆.Σ.) 

6. Λάγκαρη Ειρήνη 

 
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ. 
Φωτιάδης Απόστολος, Μπότος Ηλίας, Γκόγκος Αλέξενδρος, Γκούσης Νικόλαος, 
Καραµπίνας Βασίλειος. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι δηµοτικοί Υπάλληλοι κ.κ. ∆εµερτζή Όλγα και 
Χρήστου Σωτήριος, για διευκρινήσεις επί των έργων και των τροποποιήσεων.      
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 7ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο, ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 
  
Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια βίου Μάθησης (Ι.Ν.Ε.∆.Ι.ΒΙ.Μ) καλεί τους ∆ήµους που 
έχουν ανταποκριθεί για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων ∆ια βίου Μάθησης 
(Κ.∆.Β.Μ.) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συνεργασία και την υπογραφή 
Προγραµµατικής Σύµβασης µε το ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια βίου Μάθησης 
(Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.)ειδικότερα : 
1. Οι ∆ήµοι οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, θα υπογράψουν 
Προγραµµατική Συµφωνία για την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων ∆ιά Βίου 
Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ) µε τη Γ.Γ.∆.Β.Μ. και το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ., θα επωφεληθούν της 
υλοποίησης πιστοποιηµένων προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που οι 
ίδιοι θα επιλέξουν και το Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ. θα υλοποιήσει. 
2. Στη συνέχεια οι ∆ήµοι θα µπορούν να επιλέξουν Προγράµµατα Εθνικής ή 
Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας. 
α. Τα Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας απευθύνονται στους πολίτες όλης της 
χώρας, έχουν σχεδιαστεί και αποτυπωθεί από τη Γενική Γραµµατεία ∆ιά Βίου 
Μάθησης περιλαµβάνοντας δράσεις: 
- Επιµόρφωσης για την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας. 
- Επιµόρφωσης για υγεία, πολιτισµό, αθλητισµό, περιβάλλον, σχολές γονέων κλπ 
β. Ως Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας ορίζονται αυτά που αποτελούν αµιγώς 
τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής 
οικονοµικής κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης. 
Σηµειώνω εδώ πως  οι ενδιαφερόµενοι ∆ήµοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα θα πρέπει να καθορίσουν τους χώρους ∆ιοίκησης και Μάθησης που θα 
διαθέσουν, όπως δοµές τυπικής εκπαίδευσης - σχολεία και δοµές που πληρούν τις 
ελάχιστες προδιαγραφές και διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή, 
όπως εργαστήρια πληροφορικής κ.α., λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 
α. Σε περίπτωση ύπαρξης δοµών που έχουν λειτουργήσει κατά τα προηγούµενα 
χρόνια για την παροχή προγραµµάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αυτές µπορούν να 
αξιοποιηθούν εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο. 
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β. Συνολικά ως ελάχιστες προδιαγραφές για το ορισµό του Κ.∆.Β.Μ, ορίζονται οι 
παρακάτω: 
- Η τήρηση κανονισµών ασφαλείας και πυρασφάλειας 
- Η προσβασιµότητα σε Α.Μ.Ε.Α. 
- Η εξασφάλιση θέρµανσης, καθαριότητας και χώρων υγιεινής 
γ. Ως χώρος ∆ιοίκησης του Κ.∆.Β.Μ. θα µπορεί να οριστεί από τον ∆ήµο, χώρος µε 
βεβαιωµένη δυνατότητα τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής διασύνδεσης (Internet). 
δ. Ο ∆ήµος µπορεί να ορίσει πρόσθετους χώρους µάθησης εντός της διοικητικής 
περιφέρειας του ∆ήµου, οι οποίοι θα πληρούν τις παραπάνω βασικές 
προδιαγραφές. 
Μετά από τα ανωτέρω,     
    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών στις Πράξεις  «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – 
Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας  
β) Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο Φιλιατών 
γ)Την υποβολή φακέλου αιτήµατος συνεργασίας µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 
Μάθησης και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης για την ίδρυση και 
λειτουργία του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο, προκειµένου να υλοποιηθεί η 
παροχή προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στη Γενική Γραµµατεία ∆ια 
Βίου Μάθησης. 
δ)i) Ως Χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου να οριστεί το γραφείο Προγραµµατισµού 
στο δηµαρχείο Φιλιατων ,Ελ. Βενιζέλου 8. 
ii) Ως Χώροι εκπαίδευσης  να οριστούν : οι  αίθουσες του Γυµνασίου – Λυκείου 
Φιλιατών , του ΕΠΑΛ Φιλιατών καθώς και αίθουσες των σχολικών µανάδων της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στις Τ.Κ. Σαγιάδας και Ασπροκκλησίου. 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. 
iii) Υπεύθυνος εκπρόσωπος του ∆ήµου για το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης να οριστεί 
ο υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών κ. ∆αµιανός Θεολόγου, ΠΕ ∆ιοικητικού και ο 
Αντιδήµαρχος, κ. Στεργίου Παναγιώτης. 
ε)Την Εξουσιοδότηση  ο ∆ήµαρχου Φιλιατών  για την υπογραφή της 
Προγραµµατικής Συµφωνίας µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης και το 
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης. 
 
Καταψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ρέγκας Λαέρτης λέγοντας ότι οι Εταιρίες 
αυτές εκµεταλλεύονται για ίδιον όφελος  τα προγράµµατα αυτά. 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Κωστάρα 
Σταύρου την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές 
διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
α) Τη συµµετοχή του ∆ήµου Φιλιατών στις Πράξεις  «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης – 
Προγράµµατα Εθνικής Εµβέλειας και Προγράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» 
β)Την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο Φιλιατών 
γ)Την υποβολή φακέλου αιτήµατος συνεργασίας µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου 
Μάθησης και το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης για την ίδρυση και 
λειτουργία του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο, προκειµένου να υλοποιηθεί η 
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παροχή προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στη Γενική Γραµµατεία ∆ια 
Βίου Μάθησης. 
δ)i) Χώρος ∆ιοίκησης του Κέντρου ορίζεται το γραφείο Προγραµµατισµού στο 
δηµαρχείο Φιλιατων Ελ. Βενιζέλου 8. 
ii) Χώροι εκπαίδευσης ορίζονται: οι  αίθουσες του Γυµνασίου – Λυκείου Φιλιατών , 
του ΕΠΑΛ Φιλιατών καθώς και αίθουσες των σχολικών µανάδων της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στις Τ.Κ. Σαγιάδας και Ασπροκκλησίου. 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. 
iii) Υπεύθυνος εκπρόσωπος του ∆ήµου για το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης ορίζεται ο 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατων κ. ∆αµιανός Θεολόγου, ΠΕ ∆ιοικητικού και ο 
Αντιδήµαρχος, κ. Στεργίου Παναγιώτης. 
ε)Την Εξουσιοδότηση του ∆ήµαρχου Φιλιατών  κ. Μηνά Παππά, για την υπογραφή 
της Προγραµµατικής Συµφωνίας µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης και το 
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης. 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που 
έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                (Υπογραφές) 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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