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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 IOYNIOY 2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 89/2022      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

20. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ΕΔΕΣΣΑΣ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 

με αριθμ. πρωτ. 8149/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου 

Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 

4635/2019. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν  

τα 24 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος 
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5 Θεοδώρου Έλλη 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Καραπατσούδη Ελένη 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 23 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Τζιάκος Δημήτριος 

2 Κίτσου Ελένη   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Έλλη Θεοδώρου και 

Γεώργιος Μουστάκας, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020 και δεν συμμετείχαν στη 

συζήτηση των 1ου και 2ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη των 

αντίστοιχων αποφάσεων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση 

του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον 

Δήμαρχο). 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Έλλη Θεοδώρου αποχώρησε - αποσυνδέθηκε από 

τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21υυ θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη 

λήψη απόφασης). 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Π;ασχάλης, αποχώρησε – 

αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος εκτός 

ημερήσιας διάταξης (κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο) και 

επανασυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά  τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη 

λήψη απόφασης). 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση 

με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα με την εξής σειρά: 1ο & 2ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,1ο & 21ο 

θέματα ημερήσιας διάταξης, 3ο & 4ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  (ακολούθησε 

η διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο), 2ο έως 20ο θέματα ημερήσιας διάταξης 

& 22οι θέμα ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7534/10.6.2022 

εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νέας Γενιάς  , η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ.: το με α.π. Φ16/ΚΜ/46796/58371/Δ7 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (α.π.6673/23-

5-2022 εισερχόμενο έγγραφο μας). 

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και έχοντας υπόψη το σχετικό 

έγγραφο του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων σας διαβιβάζουμε προς έγκριση σχέδιο 

σύμβασης για την δωρεάν παραχώρηση κτιρίου από τον Δήμο Έδεσσας προς το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Έδεσσας – Γιαννιτσών.». 

Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της σύμβασης μεταξύ 

του Δήμου Έδεσσας και του Υ.ΠΑΙ.Θ. το οποίο έχει ως εξής: 

«ΣΥΜΒΑΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. – ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.)  ΈΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα  _________________ 2022, ημέρα ________________, 

αφενός:  

α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37), νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και αφετέρου:   

β. Ο Δήμος Έδεσσας νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο 

Γιάννου, οι οποίοι κατωτέρω αναφέρονται ως συμβαλλόμενοι - συμφώνησαν και 

αποδέχθηκαν τα εξής: 

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, με την απόφαση υπ’ αρ. 

__________, παραχωρεί δωρεάν  προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., για τη στέγαση του Κέντρου  

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)  Έδεσσας – Γιαννιτσών 

του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον πάρκου 

Καταρρακτών Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη.  

Α. Για αποκλειστική χρήση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.:  

 Ο «Μύλος Γιαννάκη» που αποτελείται από ενιαίο χώρο, εμβαδού 60,00 τ.μ. 

περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον πάρκου Καταρρακτών 

Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη και παραχωρείται για τη στέγαση των 

γραφείων διοίκησης του ΚΠΕ Έδεσσας, όπου στεγάζεται έως και σήμερα.  

Β. Για περιοδική χρήση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.:  

 Ο «Μύλος Σαλαμπάση» που αποτελείται από ενιαίο χώρο, εμβαδού 150,00 τ.μ. 

περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον πάρκου Καταρρακτών 

Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη και παραχωρείται για συγκεκριμένες ώρες και 

ημέρες, ύστερα από έγγραφη συνεννόηση, κάθε φορά που θα πραγματοποιείται 

επίσκεψη μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος και των σκοπών του 

Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Έδεσσας-Γιαννιτσών. 

Ο Δήμος Έδεσσας βεβαιώνει ότι το παραχωρούμενο κτίριο είναι κατάλληλο για 

τη συμφωνηθείσα χρήση, πληροί  όλες τις νόμιμες προδιαγραφές και διαθέτει 

θέρμανση.  

Το Κέντρο για τη στέγαση του οποίου παραχωρείται το ανωτέρω ακίνητο 

ιδρύθηκε ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Έδεσσας με την υπ’ αρ. 
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Απόφαση 72942/Γ2/11-7-2002 (Β’909) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4547/2018 (Α’ 

102), μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 18 του ν.4547/2018 μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.».  

2. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και να 

εποπτεύει παιδαγωγικά και επιστημονικά το Κ.Ε.ΠΕ.Α., μέσω του  Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου  για την Αειφορία του οικείου Περιφερειακού Κέντρου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4547/2018), 

β) να προβαίνει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, που απαιτούνται για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,  

γ) να φροντίζει για την οργάνωση και τη στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., με την 

απόσπαση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής 

Ομάδας και τον ορισμό του Προϊσταμένου του Κέντρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις και  

δ) να παρέχει στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατευθύνσεις και οδηγίες που αφορούν στη 

λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις συνεργασίες του 

Κέντρου.  

3. Ο Δήμος  Έδεσσας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) να φροντίζει για τη λειτουργικότητα των υποδομών, των έργων 

ανακατασκευών, την επισκευή/συντήρηση και καθαριότητα των κτηρίων, των 

εγκαταστάσεων και των αύλειων χώρων, 

β) να προβάλλει το έργο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., δια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

του Δήμου Έδεσσας (ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosedessas.gov.gr/, 

ενημερωτικά έντυπα, δελτία τύπου κ.ά.). 

4. Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,  

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου Έδεσσας σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης 

από κοινού εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, 
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πολιτισμού και υγείας, με γνώμονα τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

της τοπικής κοινωνίας.  

5.Οι υποχρεώσεις των παρ.2 και 3 ισχύουν από την συγκρότηση της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τον ορισμό του Προϊσταμένου του. 

6. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι πέντε (5) έτη και ειδικότερα 

ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.  

7. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση 

μη ανανέωσής της, ο εξοπλισμός του Κέντρου θα διατεθεί για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 

απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία 

υπάγεται το Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

8. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης από 

οιονδήποτε από τους συμβαλλομένους αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της 

σύμβασης και διακοπής της ισχύος της εντός τριμήνου από της καταγγελίας, εφόσον 

ο συμβαλλόμενος που δεν τήρησε τους όρους δεν  συμμορφωθεί. 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε 

τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει ένα από τα αντίτυπα που 

μνημονεύονται ανωτέρω». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Αναστασία Ιατρίδου – 

Βλαδίκα, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις και κατόπιν δόθηκε ο 

λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Ευτυχία Ταμβίσκου ,προκειμένου να εκφράσει τις 

απόψεις της για το θέμα, επισημαίνοντας ότι το όνομα του κτιρίου που  στεγάζονται τα 

γραφεία διοίκησης του ΚΠΕ ονομάζεται «Βυρσοδεψείο Καρανικόλα και όχι «Μύλος 

Γιαννάκηγ» και αναφέροντας ορισμένες προϋποθέσεις για τη ψήφιση της απόφασης, 

οι οποίες αφορούν τη μετεγκατάσταση των γραφείων του Κ.Π.Ε. στις κατασκηνώσεις 

Σωτήρας ή κάπου αλλού, ώστε να είναι επισκέψιμος ο χώρος και η συνεργασία του  

Δήμου με το Κ.Π.Ε. να είναι επί της ουσίας με όφελος αναταποδοτιοκότητας προς το  

Δήμο, και αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά . 

Μετά την παραπάνω τοποθέτηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αν είναι ορθή η 

επισήμανση της Δημοτικής Συμβούλου κας Ταμβίσκου όσον αφορά  το όνομα του 

Μύλου για τη στέγαση των γραφείων διοίκησης του ΚΠΕ. θα διορθωθεί – 

αντικατασταθεί ο «Μύλος Γιαννάκηγ» σε «Βυρσοδεψείο Καρανικόλα».    

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της 

υπηρεσίας, το σχέδιο σύμβασης παραχώρησης, την αριθ. 11/2022  απόφαση – 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης για τη δωρεάν παραχώρηση κτιρίων από τον 

Δήμο Έδεσσας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) Έδεσσας – Γιαννιτσών, το οποίο έχει ως εξής: 

ΣΥΜΒΑΣΗ Υ.ΠΑΙ.Θ. – ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.)  ΈΔΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα  _________________ 2022, ημέρα ________________, 

αφενός:  

α. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (εφεξής Υ.ΠΑΙ.Θ.), που εδρεύει στο 

Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37), νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως και αφετέρου:   

β. Ο Δήμος Έδεσσας νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Δημήτριο 

Γιάννου, οι οποίοι κατωτέρω αναφέρονται ως συμβαλλόμενοι - συμφώνησαν και 

αποδέχθηκαν τα εξής: 

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσσας, με την απόφαση υπ’ αρ. 

__________, παραχωρεί δωρεάν  προς το Υ.ΠΑΙ.Θ., για τη στέγαση του Κέντρου  

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)  Έδεσσας – Γιαννιτσών 

του ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον πάρκου 

Καταρρακτών Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη.  

Α. Για αποκλειστική χρήση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.:  

 Το κτίριο «Βυρσοδεψείο Καρανικόλα» που αποτελείται από ενιαίο χώρο, 

εμβαδού 60,00 τ.μ. περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον 

πάρκου Καταρρακτών Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη και παραχωρείται για 

τη στέγαση των γραφείων διοίκησης του ΚΠΕ Έδεσσας, όπου στεγάζεται έως και 

σήμερα.  

Β. Για περιοδική χρήση του Κ.Ε.ΠΕ.Α.:  
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 Ο «Μύλος Σαλαμπάση» που αποτελείται από ενιαίο χώρο, εμβαδού 150,00 τ.μ. 

περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Μύλων – πλησίον πάρκου Καταρρακτών 

Έδεσσας, επί της οδού Καπετάν Γαρέφη και παραχωρείται για συγκεκριμένες ώρες και 

ημέρες, ύστερα από έγγραφη συνεννόηση, κάθε φορά που θα πραγματοποιείται 

επίσκεψη μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος και των σκοπών του 

Κ.Ε.ΠΕ.Α.  Έδεσσας-Γιαννιτσών. 

Ο Δήμος Έδεσσας βεβαιώνει ότι το παραχωρούμενο κτίριο είναι κατάλληλο για 

τη συμφωνηθείσα χρήση, πληροί  όλες τις νόμιμες προδιαγραφές και διαθέτει 

θέρμανση.  

Το Κέντρο για τη στέγαση του οποίου παραχωρείται το ανωτέρω ακίνητο 

ιδρύθηκε ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Έδεσσας με την υπ’ αρ. 

Απόφαση 72942/Γ2/11-7-2002 (Β’909) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 18.1 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4547/2018 (Α’ 

102), μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 18 του ν.4547/2018 μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.».  

2. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α) να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και να 

εποπτεύει παιδαγωγικά και επιστημονικά το Κ.Ε.ΠΕ.Α., μέσω του  Συντονιστή 

Εκπαιδευτικού Έργου  για την Αειφορία του οικείου Περιφερειακού Κέντρου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (παρ.4 του άρθρου 13 του ν.4547/2018), 

β) να προβαίνει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, που απαιτούνται για την 

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,  

γ) να φροντίζει για την οργάνωση και τη στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., με την 

απόσπαση των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής 

Ομάδας και τον ορισμό του Προϊσταμένου του Κέντρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις και  

δ) να παρέχει στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατευθύνσεις και οδηγίες που αφορούν στη 

λειτουργία, τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις συνεργασίες του 

Κέντρου.  

3. Ο Δήμος  Έδεσσας αναλαμβάνει την υποχρέωση: 
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α) να φροντίζει για τη λειτουργικότητα των υποδομών, των έργων 

ανακατασκευών, την επισκευή/συντήρηση και καθαριότητα των κτηρίων, των 

εγκαταστάσεων και των αύλειων χώρων, 

β) να προβάλλει το έργο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., δια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

του Δήμου Έδεσσας (ιστοσελίδα του Δήμου http://www.dimosedessas.gov.gr/, 

ενημερωτικά έντυπα, δελτία τύπου κ.ά.). 

4. Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α.,  

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Δήμου Έδεσσας σε κάθε περίπτωση σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης 

από κοινού εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος, 

πολιτισμού και υγείας, με γνώμονα τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και 

της τοπικής κοινωνίας.  

5.Οι υποχρεώσεις των παρ.2 και 3 ισχύουν από την συγκρότηση της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τον ορισμό του Προϊσταμένου του. 

6. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι πέντε (5) έτη και ειδικότερα 

ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.  

7. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί μετά τη λήξη της. Σε περίπτωση 

μη ανανέωσής της, ο εξοπλισμός του Κέντρου θα διατεθεί για τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 

απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία 

υπάγεται το Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

8. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης από 

οιονδήποτε από τους συμβαλλομένους αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας της 

σύμβασης και διακοπής της ισχύος της εντός τριμήνου από της καταγγελίας, εφόσον 

ο συμβαλλόμενος που δεν τήρησε τους όρους δεν  συμμορφωθεί. 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω, υπογράφεται η παρούσα σύμβαση σε 

τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει ένα από τα αντίτυπα που 

μνημονεύονται ανωτέρω. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ευτυχία Ταμβίσκου, Ιγνάτιος 

Κατσιτζίδης και Γεώργιος Μουστάκας ψηφίζουν την παραπάνω απόφαση με τις 

προϋποθέσεις που ανέφερε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου στην 

τοποθέτησή της και αφορούν τη μετεγκατάσταση των γραφείων του Κ.Π.Ε. στις 

κατασκηνώσεις Σωτήρας ή κάπου αλλού, ώστε να είναι επισκέψιμος ο χώρος και η 
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συνεργασία του  Δήμου με το Κ.Π.Ε. να είναι επί της ουσίας με όφελος 

αναταποδοτιοκότητας προς το  Δήμο. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  89/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  8.7.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 

Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς  Αικ. Αθανασίου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  Χ. Μπάκο 

- Πρ/νη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας  Μ. Μήτσου 

- Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας  Σ. Δαμιανίδη 

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, ,Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων,  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διοικητικής λειτουργίας & 

εξυπηρέτησης του πολίτη Κ. Λαμπρόπουλο 
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