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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 17.12.2012 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 28/2012 του Δ.Σ. 
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :  

 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας για ένταξη στην 
Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση Κέντρου Διά 
Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010)». 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
17.12.2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
14333/12-12-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2012) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Η Συνεδρίαση διεκόπη 
λόγω του προχωρημένου της ώρας (1.15 π.μ.) και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των 
παρόντων μελών συνεχίσθηκε χωρίς νέα πρόσκληση στις 19.12.2012, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΜΠΟΒΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΧΩΡΙΝΟΣ 
ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
5. 
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-
   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ 
ΑΓΑΝΙΚΗ 
6. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ 
ΕΙΡΗΝΗ 
7. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ 
ΕΥΤΥΧΙΑ 
8. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ 
9. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
10. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
11. ΜΑΥΡΑΚΗ-
ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 
12. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 
ΜΑΡΙΑ 
15. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ-
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛ. 
16. 
ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
17. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
18. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
19. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
20. ΚΟΝΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
21. ΚΟΣΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
22.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 

 

 
23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24. ΒΑΛΑΣΣΑΣ 
ΒΕΡΓΗΣ 
25. ΓΚΟΥΜΑ 
ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
26. ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
28. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
29.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
30. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
31. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
32.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

 

  

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν ΟΛΟΙ 
παρόντες, ως ακολούθως: 
           
           

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
(προσήλθε μετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέμα της Η.Δ.) 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                            
Μπόβος Χαράλαμπος                                                          ΟΥΔΕΙΣ 
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
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Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος  
Παπανίκα Αικατερίνη                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Κυριακή Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Η κα Α.Καβακοπούλου  προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων.  

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί των Ε.Η.Δ. θεμάτων και απεχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 13ου θέματος 

της Η.Δ..  

• Οι κ.κ. Ζ.Χωρινός και Ε.Σιμιγδαλά αποχώρησαν από αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 8ου θέματος της Η.Δ.. Η δεύτερη επανήλθε κατά τη συζήτηση επί 

του 14ου θέματος αυτής. 

• Η κα Σ.Κοσμά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 8ου 

θέματος της Η.Δ...   

• Ο κ. Α.Παΐδας προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέματος της Η.Δ.. 
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• Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί 

του 6ου θέματος της Η.Δ. ,απεχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος 

αυτής, επανήλθε κατά τη συζήτηση επί του 14ου θέματος της Η.Δ. και απεχώρησε 

οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 18ου θέματος αυτής. 

• Ο κ. Χ.Δημακόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 

9ου θέματος της Η.Δ. και επανήλθε στο 14ο θέμα αυτής. 

• Ο κ. Β.Βαλασσάς απεχώρησε προσωρινά από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία 

επί του 8ου θέματος της Η.Δ. , επανήλθε μετά την ψηφοφορία επί του 9ου θέματος 

αυτής και απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος της Η.Δ.  

• Η κα Δ.Ε.Γκούμα απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέματος αυτής. 

• Ο κ. Σ.Πολίτης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 13ου 

θέματος της Η.Δ. 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 

7ου θέματος της Η.Δ., αποχώρησε μετά τη ψηφοφορία επί του 13ου θέματος αυτής, 

επανήλθε στο 14ο θέμα και απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 19ου 

θέματος της Η.Δ.  

• Ο κ. Γ.Καραβίας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 17ου θέματος της Η.Δ. 

• Ο κ. Δ.Κανταρέλης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την ψηφοφορία επί του 

26ου θέματος της Η.Δ. 

• Οι κ.κ. Σ.Κόντος και Λ.Γεωργαμλής προσήλθαν στη Συνεδρίαση με την έναρξη της 

συζήτησης επί του 14ου  θέματος της Η.Δ.. Ο δεύτερος αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 17ου θέματος αυτής. 

• Ο κ. Π.Γρετζελιάς αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά την συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 18ου θέματος της Η.Δ., ενώ η κα Α.Παπανίκα προσήλθε στο 14ο 

θέμα και αποχώρησε μετά την ψηφοφορία επί του 19ου θέματος αυτής. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

6ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση το υπ΄αριθμ. πρωτ. 14351/12-12-2012 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
 
Θ Ε Μ Α : Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου μας για ένταξη 
στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας 
και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010)  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
 
ΣΧΕΤ.: Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 749/28.09.2012 Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους 
της χώρας (2η φάση) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου 
Παιδείας  
 
 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σας διαβιβάζουμε την ως άνω Ανοιχτή Πρόσκληση (βλ. σχετικά) της Γενικής 
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης καθώς και αντίγραφο του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη 
της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να 
τα μελετήσει προσεκτικά και να λάβει σχετική εγκριτική απόφαση για την ίδρυση 
στον Δήμο μας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) όπου θα πραγματοποιούνται 
δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. 
 
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι: 
 
Το υπό ίδρυση Κ.Δ.Β.Μ. μέσω της εν λόγω Πράξης θα υλοποιεί Προγράμματα εθνικής 
και τοπικής εμβέλειας και θα υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ως προς την κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και 
την υλοποίηση των Προγραμμάτων, την επιλογή και αμοιβή του προσωπικού που 
προβλέπεται για την υποστήριξη του Κ.Δ.Β.Μ. κ.λ.π. 
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Ο Δήμος μας θα πρέπει να αναλάβει τη διάθεση του χώρου διοίκησης και των χώρων 
εκπαίδευσης, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως 
αυτές αναφέρονται στην συνημμένη Ανοιχτή Πρόσκληση, να μπορούν να 
λειτουργούν απογευματινές ώρες καθώς και να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε 
Α.Μ.Ε.Α.  
 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Δ.Σ. όλες οι παράμετροι που 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των χώρων που θα παραχωρηθούν (π.χ. 
κόστος φωτοτυπιών για σημειώσεις και εκτύπωση βεβαιώσεων παρακολούθησης, 
χαρτιού Α4, μελανιών, θέρμανσης αιθουσών κατά τους χειμερινούς μήνες, 
διευθέτηση επίβλεψης αιθουσών πληροφορικής σε περίπτωση βλάβης των 
μηχανημάτων, συνεχή παρουσία σχολικού φύλακα κ.λ.π.) 
 
Εφόσον το Δ.Σ. του Δήμου εγκρίνει την ίδρυση του Κ.Δ.Β.Μ., θα υποβληθεί εν 
συνεχεία φάκελος αίτησης συμμετοχής του Δήμου μας, ο οποίος θα ελεγχθεί από την 
Γεν. Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης ως προς την πληρότητά του και ως προς τις 
ελάχιστες προδιαγραφές των προτεινόμενων χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης και 
εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφεί κοινή Προγραμματική Σύμβαση με την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και 
το Ι.Ν.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία ένταξης των Δήμων Β΄Φάσης στις εν λόγω Πράξεις ορίζεται 
αμετάκλητα η 31.12.2012. 
 
Δεδομένων των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 
 

1. Την ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του Ν. 3879/2010 . 

2. Την συμμετοχή του Δήμου στις σχετικές Πράξεις . 
3. Την εξουσιοδότηση της κας Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης 

συμμετοχής του Δήμου και παντός άλλου σχετικού εγγράφου. 
 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 

• Ο κ. Χ.Τομπούλογλου υπογράμμισε ότι δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του 
προγράμματος, δεν αναφέρονται οι αίθουσες διδασκαλίας, οι επιστημονικοί 
συνεργάτες κλπ.  Ο κ. Β.Βαλασσάς καταψηφίζει, θεωρώντας ότι από τέτοια 
προγράμματα δεν λαμβάνονται γνώσεις, ενώ καταλύονται ο εργασιακές 
σχέσεις. Ο κ. Ν.Παπανικολάου υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα είναι 
επιδοτούμενο και δεν επιβαρύνεται ο Δήμος. Ο κ. Ε.Πλάτανος υποστήριξε ότι 
εσκεμμένα η Διοίκηση καθυστέρησε.  

• Από πλευράς Διοίκησης ο κ. Π.Κότσιρας αναφέρθηκε στις αποφάσεις της ΔΕΠ 
και της 2ης Σχολικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι το πρόγραμμα 
συνεισφέρει και στην αντιμετώπιση της ανεργίας στην πόλη. Οι κ.κ. 
Δ.Κανταρέλης και Φ.Νικολόπουλος δήλωσαν ότι ψηφίζουν, βλέποντας θετικά 
το όλο θέμα.  

• Ο κ.Π.Γρετζελιάς θεωρεί ότι υπάρχουν παράμετροι που δεν λήφθηκαν υπόψη, 
όπως το κόστος εξοπλισμού, οι αίθουσες κλπ. Η κα Σ.Κοσμά δήλωσε ότι 
υπερψηφίζει, παρά την καθυστέρηση, με την οποία ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. 
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• Δευτερολογώντας ο κ. Χ.Τομπούλογλου δήλωσε ότι καταψηφίζουν, 
δεδομένου ότι ο φάκελος του θέματος δεν είναι πλήρης (λείπουν αποφάσεις 
Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπου Δήμου κλπ.). Ο κ. Ζ.Χωρινός δήλωσε ότι 
υπερψηφίζει το θέμα, παρά την ανεπάρκεια της Διοίκησης. Τέλος ο κ. 
Χ.Μπόβος δικαιολόγησε τις καθυστερήσεις λόγω των πρόσφατων απεργιών, 
καταλήψεων κλπ. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

• Κατά του θέματος δήλωσαν ότι 
τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Π.Φίλου-Μαυράκη, Β.Βαλασσάς, 
Δ.Ε.Γκούμα, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς και Χ.Δημακόπουλος. Λευκό ψήφισαν οι 
Δημ Σύμβουλοι κ.κ. Ε.Παπαλουκά και Β.Αγαγιώτου. Απείχαν από την 
ψηφοφορία οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, 
Ι.Τομπούλογλου, Σ.Γραμμένος, Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος και Ε.Πλάτανος. 
 

• Σημειώνεται ότι ο  Δημ. Σύμβουλος κ. 
Π.Λαζαρίδης ήταν απών από την διενεργηθείσα ψηφοφορία. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3879/10, 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(13  ΥΠΕΡ, 6 ΚΑΤΑ, 2 ΛΕΥΚΑ, 6 ΑΠΟΧΕΣ )  
 

Απορρίπτει την εισήγηση για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου 
μας για ένταξη στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής 
Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» - Λήψη απόφασης για ίδρυση 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Ν. 3879/2010), δεδομένου ότι κατά την διενεργηθείσα 
ψηφοφορία αυτή δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 
96 παρ. 4 του Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων (27) κατά την 
ψηφοφορία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (14 ψήφους).  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   208/2012. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Βαλασσάς Βεργής 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης Δημήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Δημακόπουλος Χρήστος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 

 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

	ΔΗΜΑΡΧΟΣ :       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
	(προσήλθε μετά την επανέναρξη της Συνεδρίασης στο 14ο θέμα της Η.Δ.)
	          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 
	Γκούμα Δανάη-Εύα
	Λαζαρίδης Πέτρος 

	6ο  ΘΕΜΑ Η.Δ. 
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
	Γκούμα Δανάη-Εύα



