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ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ
175/2016
ες
από ην πξαθηηθό ηεο 15 / 29.11.2016 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ
Γεκοηηθού σκβοσιίοσ Αγηάς
Θέκα 5ο:

Σξνπνπνίεζε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1)
«Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ κάζεζεο πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο
εθπαίδεπζεο ελειίθωλ» σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία.

ηελ Αγηά, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ «Χρσζαλλίδα», ζήκεξα Σρίηε 29 Νοεκβρίοσ 2016, ώξα 6:00 κ.κ.,
ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγηάο, κεηά από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 11620/25.11.2016 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ Ιωάλλε Αργσρούιε, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 3 ηνπ λ. 4071/2012
θαη ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο
θαη ζηνπο Πξνέδξνπο - Δθπξνζώπνπο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξν 67 ηνπ λ. 3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 77 παξ. 6 ηνπ λ. 4172/2013.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν
είθοζη επηά ( 27 ) Γεκνηηθώλ πκβνύισλ ήηαλ:
Παρόληες
1. Αξγπξνύιεο Ησάλλεο, Πξόεδξνο
2. Αγγειαθόπνπινο Ρίδνο
3. Γηάλλαξνο Γεώξγηνο
4. Γηαλλνπιέα Υξηζηίλα
5. Εηνύιε Αλαζηαζία
6. Καιαγηάο Γξεγόξηνο
7. Καζίδαο Ησάλλεο
8. Κνύθαο Γεώξγηνο
9. Μάξθνπ σηήξηνο
10. Μαξνύδα - Ληαξάηζηθα Υαδίλα (Νίλα)
11. Λέηζηνο Βαζίιεηνο
12. Οιύκπηνο Αζαλάζηνο
13. Ρηδνύιεο ηέθαλνο
14. θαπέηεο Αληώληνο
15. θαξθάιεο Υξήζηνο
16. νπιηώηεο Θεόδσξνο
17. κπξιήο Βαζίιεηνο
18. Σξηαληαθύιινπ Δπζύκηνο
19. Σζηώλεο Αζηέξηνο
Απόληες
20. Αλαζηαζίνπ Ησάλλεο
21. Βαηδηάο Αληίγνλνο
22. Γθνπηδνπιίθαο Γεώξγηνο
23. Μαζνύξαο Γεώξγηνο
24. Μπάηζηθαο Βαζίιεηνο
25. Μπετλάο Αληώληνο
26. ηκνύιεο Θσκάο
27. Σξηαληαθύιινπ Αζαλάζηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.
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Δπίζεο δηαπίζησζε όηη από ην ζύλνιν ησλ είθνζη δύν (22) Πξόεδξσλ θαη Δθπξνζώπσλ ησλ Γεκνηηθώλ θαη
Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, πνπ θιήζεθαλ λόκηκα, παξόληεο ήηαλ νη: Εάρνο Μπαηδηόιαο (Αγηάο), Νηθόιανο
Κνινβόο (Καζηξίνπ), Γεώξγηνο Μπαξάθνο (Γεξαθαξίνπ) θαη Βαζίιεηνο Πιαηήο (Γήκεηξαο).
ηε ζπλεδξίαζε πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ν Γήκαξρνο Αγηάο Αληώλεο Γθνπληάξαο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ Ησάλλεο
Μπνπξλάθαο.
Μεηά από ηα παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα ην Γεκνηηθό πκβνύιην πξνρώξεζε ζηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο ζπλεδξίαζεο:
Θέκα 5ο:

Σξνπνπνίεζε απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1)
«Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ κάζεζεο πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο
εθπαίδεπζεο ελειίθωλ» σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία.

Σν ζέκα εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Βαζίιεηνο Λέηζηνο, πνπ έζεζε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηα
εμήο:
Με ηελ απόθαζή ηνπ 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1) «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ κάζεζεο
πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθωλ» ην Γεκνηηθό πκβνύιην Αγηάο ελέθξηλε ηελ
ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο Κ.Γ.Β.Μ. (παξάγξαθνο 1) θαη όξηζε ηνπο ρώξνπο
δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο
«…………..
1.1. Οξίδεη ωο ρώξν Γηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ ην Γεκαξρείν Αγηάο.
1.2. Οξίδεη ζπλνιηθά πέληε (5) Φώξνπο Δθπαίδεπζεο ήηνη:
1.2.1.Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγηάο – εγθαηαζηάζεηο ΚΠΔ Κηζζάβνπ -Διαζζόλαο
1.2.2.Τνπηθή Κνηλόηεηα Σηνκίνπ – Γπκλάζην Σηνκίνπ (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)
1.2.3.Τνπηθή Κνηλόηεηα Μειηβνίαο – Γπκλάζην Μειηβνίαο (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)
1.2.4.Τνπηθή Κνηλόηεηα Σθιήζξνπ – Γεκνηηθό Σρνιείν Σθιήζξνπ (ζε αλαζηνιή
ιεηηνπξγίαο)
1.2.5.Τνπηθή Κνηλόηεηα Αλαηνιήο – Γεκνηηθό Σρνιείν Αλαηνιήο (ζε αλαζηνιή
ιεηηνπξγίαο)
………………»
Καηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Γ.Β.Μ. (2014-2015) θαη εμ΄ αηηίαο αιιαγήο ρξήζεο ησλ θηηξηαθώλ
ππνδνκώλ ή θαη ιεηηνπξγηθώλ δπζθνιηώλ, πξνέθπςαλ αιιαγέο ζηνπο ρώξνπο εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο.
ύκθσλα κε ηελ 2328/14-11-2016 Αλνηρηή πξόζθιεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο πεξί
ζπκκεηνρήο ησλ Γήκσλ ζηελ Πξάμε «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζε», ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ (ρώξνη εθπαίδεπζεο θαη δηνίθεζεο) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηδξπηηθή
απόθαζε ηνπ Κέληξνπ, πξέπεη ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηξνπνπνηεηηθή απόθαζή ηνπ λα νξίζεη ηνπο λένπο
ρώξνπο.
Παίξλνληαο ππόςε,
όηη ν δήκνο καο δελ δηαζέηεη ρώξν απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ην ΚΓΒΜ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ
θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, ην γεγνλόο όηη ε θνηλή ρξήζε ρώξσλ ησλ ελ ελεξγεία
ζρνιηθώλ κνλάδσλ δελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηόηη ε εθπαίδεπζε ζην ΚΓΒΜ είλαη απνγεπκαηηλή.
Όηη νη λένη ρώξνη ππνζηήξημαλ ζηελ εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη θαιύπηνπλ
θάζε πξναπαηηνύκελν νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ (πιηθνηερληθή ππνδνκή, ηήξεζε θαλνληζκώλ αζθαιείαο θαη
ππξαζθάιεηαο, πξνζβαζηκόηεηα ζε ΑκεΑ, εμαζθάιηζε ζέξκαλζεο, θαζαξηόηεηαο θαη ρώξσλ πγηεηλήο).
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Καζώο θαη ηελ απόθαζε 174/2016 (ΑΓΑ: ΩΚΔ8Ω6Η-Ξ8Π) γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζηελ πξάμε
«Κένηρα Γιά Βίοσ Μάθηζης (ΚΓΒΜ) – Νέα Φάζη».
εηζεγνύκαζηε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζήο ζαο 213/2012 «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ
κάζεζεο πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο εθπαίδεπζεο ελειίθωλ» σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία-ρώξνο
δηνίθεζεο θαη ρώξνη εθπαίδεπζεο, ππνπαξάγξαθνο 1.1. θαη πεξηπηώζεηο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. σο
αθνινύζσο:
Οξίδεηαη ρώξνο Γηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ ζηηο ηζόγεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζην
ΚΠΔ Κηζζάβνπ-Διαζζόλαο κε ηελ έδξα Αγηά.
1.2.1. Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγηάο (Γ.Δ. Αγηάο)
a. ζηηο ηζόγεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζην ΚΠΔ Κηζζάβνπ-Διαζζόλαο
b. κία (1) αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΠΑΛ Αγηάο
1.2.2. Σνπηθή Κνηλόηεηα Οκνιίνπ (Γ.Δ. Δπξπκελώλ) – Γεκνηηθό ρνιείν (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)
1.2.3. Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηβνίαο (Γ.Δ. Μειηβνίαο) – Γεκνηηθό ρνιείν Μειηβνίαο αίζνπζα
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
1.2.4. Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηξίνπ (Γ.Δ. Λαθέξεηαο) – Γεκνηηθό ρνιείν (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)
Ζ πεξίπησζε 1.2.5. δηαγξάθεηαη
1.1.

Αθοιούζεζαλ ηοποζεηήζεης:
Ο επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊθή Σπζπείξωζε Γήκνπ Αγηάο» Ιωάλλες
Καζίδας είπε ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ: «Εμείσ κεωροφμε ότι τα Κζντρα Διά Βίου Μάκθςθσ είναι ςτθν ουςία
ζνασ αντιδραςτικόσ κεςμόσ ςτα πλαίςια του ςυςτιματοσ. Για ποιοφσ λόγουσ; Και για τθν μορφι
ςτελζχωςθσ που ζχουν αφοφ βαςίηονται από πλευράσ εργαηομζνων ςε ςυμβάςεισ και μπλοκάκια, χωρίσ
ςτακερι δουλειά και δικαιϊματα και από τθν άλλθ θ κατεφκυνςι τουσ, το περιεχόμενό τουσ, δεν είναι θ
παροχι κάποιασ ουςιαςτικισ γνϊςθσ. Ζχουμε μια άλλθ αντίλθψθ εμείσ και ςαν παράταξθ ςτα δθμοτικά
ςυμβοφλια και ςαν κόμμα ςυνολικότερα. Μιλάμε για τθν δωδεκάχρονθ γενικι παιδεία όπου κα
εξαςφαλίηεται θ παροχι γνϊςθσ που κα οξφνει τθν κρίςθ του ανκρϊπου που μορφϊνεται, να αςχολείται
με γενικότερα ηθτιματα και ςτθ ςυνζχεια με άλλεσ δομζσ να πάρει και τισ τεχνικζσ γνϊςεισ. Η παιδεία μασ
είναι δομθμζνθ με τζτοιο τρόπο και κατακερματιςμζνθ. Όςο για τα Κζντρα Δια Βίου Μάκθςθσ δεν είναι
τίποτα άλλο από μια ανακφκλωςθ τθσ ανεργίασ και των εργαηόμενων. Απολυμζνοι που κα μάκουν κάτι
άλλο ευκαιριακά και κα αποτελοφν φκθνό εργατικό δυναμικό για τισ επιχειριςεισ, χωρίσ να ζχουν
δικαιϊματα. Θζλει άλλθ αντιμετϊπιςθ το ηιτθμα τθσ παιδείασ. Η τεχνικι εκπαίδευςθ πρζπει να είναι ςε
μια άλλθ βακμίδα που κα μπορεί να παρζχει ενθμζρωςθ πάνω ςτο αντικείμενο του εργαηόμενου ι του
άνεργου. Γι αυτό χαρακτθρίηουμε αυτζσ τισ δομζσ αντιδραςτικζσ, όπωσ αντιδραςτικόσ είναι και ο τρόποσ
οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ. Καταψθφίηουμε».
Σο Γεκοηηθό σκβούιηο αθού έιαβε σπόψε :
- ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Βαζίιεηνπ Λέηζηνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,
- ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8 θαη 21 ηνπ Ν. 3879/2010 (Α΄163): «Αλάπηπμε ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
ινηπέο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη,
- ηελ 2328/14.11.2016 αλνηρηή πξόζθιεζε πξνο ηνπο Γήκνπο ηεο Υώξαο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γηά
Βίνπ Μάζεζεο & Νέαο Γεληάο (Γ..Γ.Γ.Β.Μ.Ν.Γ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Έξεπλαο &
Θξεζθεπκάησλ θαη ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.),
- ηελ ππ’ αξηζκ. 213/2012 (ΑΓΑ: Β4Μ1Ω6Η-ΠΛ1) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο, κε
ζέκα: «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ κάζεζεο πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο
εθπαίδεπζεο ελειίθωλ»,
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ηελ έιιεηςε ρώξνπ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο γηα ην ΚΓΒΜ θαη ε θνηλή ρξήζε ρώξσλ ησλ ελ ελεξγεία
ζρνιηθώλ κνλάδσλ δελ εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ δηόηη ε εθπαίδεπζε ζην ΚΓΒΜ είλαη
απνγεπκαηηλή.
- ηελ ππ΄αξηζκ.174/2016 (ΑΓΑ: ΩΚΔ8Ω6Η-Ξ8Π) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο, κε
ζέκα: «Σπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Αγηάο ζηελ εγθεθξηκέλε Πξάμε «Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) –
Νέα Φάζε» κε θωδηθό Ο.Π.Σ. 5002212, νξηζκό Υπεπζύλνπ Δθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ θαη ππνγξαθή ηνπ
ζρεηηθνύ Σπκθώλνπ Σπλεξγαζίαο»
- ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Ησάλλε Καζίδα, επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊθή
Σπζπείξωζε Γήκνπ Αγηάο»,
θαη κεηά από ζσδήηεζε
-

Αποθαζίδοσκε θαηά πιεηοψεθία
Δγθρίλοσκε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 213/2012 απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αγηάο, κε
ζέκα: «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξωλ Γηα Βίνπ κάζεζεο πξνο εθαξκνγή πξνγξακκάηωλ γεληθήο εθπαίδεπζεο
ελειίθωλ» σο πξνο ηα δνκηθά ζηνηρεία-ρώξνο δηνίθεζεο θαη ρώξνη εθπαίδεπζεο, ππνπαξάγξαθνο 1.1. θαη
πεξηπηώζεηο 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. σο αθνινύζσο:
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Οξίδεηαη ρώξνο Γηνίθεζεο ηνπ Κέληξνπ ζηηο ηζόγεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζην
ΚΠΔ Κηζζάβνπ-Διαζζόλαο κε ηελ έδξα Αγηά.
Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγηάο (Γ.Δ. Αγηάο)
a. ζηηο ηζόγεηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είραλ παξαρσξεζεί ζην ΚΠΔ Κηζζάβνπ-Διαζζόλαο
b. κία (1) αίζνπζα πιεξνθνξηθήο ηνπ ΔΠΑΛ Αγηάο
Σνπηθή Κνηλόηεηα Οκνιίνπ (Γ.Δ. Δπξπκελώλ) – Γεκνηηθό ρνιείν (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)
Σνπηθή Κνηλόηεηα Μειηβνίαο (Γ.Δ. Μειηβνίαο) – Γεκνηηθό ρνιείν Μειηβνίαο αίζνπζα
πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηξίνπ (Γ.Δ. Λαθέξεηαο) – Γεκνηηθό ρνιείν (ζε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο)

Ζ πεξίπησζε 1.2.5. δηαγξάθεηαη
Μεηοψήθηζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηεο παξάηαμεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο «Λαϊκή Σσζπείρωζη Γήμοσ
Αγιάς» Ησάλλεο Καζίδαο (επηθεθαιήο) θαη Μαξνύδα – Ληαξάηζηθα Υαδίλα (Νίλα) γηα ηνπο ιόγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην εηζεγεηηθό θνκκάηη ηεο παξνύζαο.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 175/2016.
Απνθαζίζζεθε, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεηαη.
Ο Πξόεδξνο

Σο Γεκοηηθό σκβούιηο
Σα παξόληα κέιε
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Πξόεδξνο
ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Ιωάλλες Αργσρούιες

