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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  68/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΙΜΟΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6.556/13.5.2021 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 19 

από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

4 Δελής Αθανάσιος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Θεοδώρου Έλλη 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Βλάχου – Κατσάρα και Ελένη Κίτσου προσήλθαν 

στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος προσήλθε και αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός  

β.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συνδέθηκε κατά τη διάρκεια 

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και αποσυνδέθηκε πριν την έναρξη συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α.  Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η 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. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6.364/11.5.2021 εισήγηση  
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της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σχετ. 1. τα με α.π.2886/2-3-2021 και 4511/30-3-2021 έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής 

Β’/β΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Έδεσσας 

2. οι με αρ. 2,3/2021 αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, σας γνωρίζουμε ότι 

η Διεύθυνσή μας συνηγορεί με αυτά για την παραχώρηση - ενοικίαση σχολικών αιθουσών. 

  Πιο συγκεκριμένα: 1) το Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης (ΙΜΟΑ) με 

αίτησή του (24/2/2021) προς τη Σχολική Επιτροπή Β’/β΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Έδεσσας 

(α.π.14/25-2-2021) ζητεί την παραχώρηση-ενοικίαση χρήσης δύο σχολικών αιθουσών σε 

λειτουργούσα σχολική μονάδα στο Δήμο Έδεσσας. Η αίτηση του ΙΜΟΑ αναφέρει την 

παραχώρηση-ενοικίαση δύο σχολικών αιθουσών, προσβάσιμων σε ΑμεΑ στο 1ο ΕΠΑΛ 

Έδεσσας για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και 

εργαζομένων της περιοχής του Δήμου Έδεσσας, με τον εξοπλισμό, όπως επίσης και 

βοηθητικών χώρων όπως αίθουσα γραφείου και χώρους υγιεινής. Η χρήση θα είναι για 

χρονική περίοδο μέχρι 31/12/2021. 

2) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Σαράντης Μουχτάρης ζητά με αίτησή του (11-3-

2021) προς τη Σχολική Επιτροπή Β’/β΄θμιας Εκπ/σης Δήμου Έδεσσας (α.π.4511/30-3-2021) 

τη χρήση ενός εργαστηρίου πληροφορικής και μιας αίθουσας διδασκαλίας για το διάστημα 

Απριλίου-Ιουνίου 2021, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των δράσεων 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρας σε 

Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης συμμετεχόντων» και «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 

Προώθηση στην Απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων 

αιχμής» για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Δήμου Έδεσσας. Οι παραπάνω χώροι 

θα χρησιμοποιούνται τις ώρες 14.00-22.00 και ενδεχομένως πρωϊνά, σε περιόδους που δεν 

γίνονται σχολικά μαθήματα. 

   Η Διεύθυνσή μας συνηγορεί στην παραχώρηση-ενοικίαση, λαμβάνοντας υπόψη 

και τις απαντήσεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων (α.π.81/26-2-2021 έγγραφο – 

απάντηση της Διευθύντριας του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας προς τη Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας 

και α.π.6/22-3-2021 έγγραφο – απάντηση του Διευθυντή του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου 

Έδεσσας προς τη Σχολική Επιτροπή Β’/βάθμιας), με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-οι δραστηριότητες των παραπάνω αιτούντων θα εξυπηρετούν διδακτικούς-

παιδαγωγικούς σκοπούς 
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-τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν στους σχολικούς χώρους θα γίνουν 

με ευθύνη των αιτούντων, χωρίς να παρακωλύουν την λειτουργία των συγκεκριμένων 

σχολικών μονάδων 

-θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των εκπαιδευομένων αλλά και η προστασία των 

σχολικών χώρων από τυχόν φθορές, απορρίμματα κλπ. Τυχόν βλάβες και φθορές θα 

αποκαθίστανται από τους αιτούντες των χώρων. 

-θα τηρούνται απαρέγκλιτα το ωράριο, οι κανόνες υγιεινής, η καθαριότητα των 

χώρων. Σε ότι αφορά την καθαριότητα των χώρων είναι ευθύνη των αιτούντων, γεγονός 

που σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιούνται οι σχολικές καθαρίστριες.  

-σε ότι αφορά το μίσθιο οι διευθυντές των σχολικών μονάδων προτείνουν το ποσόν 

των εκατό (100) ευρώ το μήνα.  

Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται και θα τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα 

προστασίας της υγείας, λόγω covid-19, καθώς και της ομαλής λειτουργίας των 

συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. 

  Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις απαντήσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, 

προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, καθώς και 

 την από  24.2.2021 αίτηση του ΙΜΟΑ  

 την από  11.3.2021 αίτηση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  

 το με αριθμ. πρωτ. 81/26.2.2021 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Εδεσσας 

 το με αριθμ. πρωτ. 6/22.3.2021 έγγραφο του 1ου Εργαστηριακού κέντρου 

Έδεσσας 

 τις αριθμ. 2/2021 & 3/2021 αποφάσεις της Δ.Ε.Π. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Εγκρίνει την παραχώρηση – ενοικίαση δύο σχολικών αιθουσών προσβάσιμων σε 

ΑμεΑ του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, στο Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης (ΙΜΟΑ), 

για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων 

της περιοχής του Δήμου Έδεσσας, με τον εξοπλισμό, όπως επίσης και βοηθητικών χώρων 

όπως αίθουσα γραφείου και χώρους υγιεινής. Η χρήση θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι 

31/12/2021. 
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Β. Εγκρίνει την παραχώρηση – ενοικίαση ενός εργαστηρίου πληροφορικής και μιας 

αίθουσας διδασκαλίας, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Σαράντης Μουχτάρης, για το 

διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2021, για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των 

δράσεων «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρας 

σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 

κατάρτισης συμμετεχόντων» και «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και 

Προώθηση στην Απασχόληση ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων 

αιχμής» για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του Δήμου Έδεσσας. Οι παραπάνω χώροι 

θα χρησιμοποιούνται τις ώρες 14.00-22.00 και ενδεχομένως πρωινά, σε περιόδους που δεν 

γίνονται σχολικά μαθήματα. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας μειοψηφεί με την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  68/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  8.6.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

 Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

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

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χ. Μπάκο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διοικητικής λειτουργίας & 

εξυπηρέτησης του πολίτη και Προγραμματισμού  Α. Πασχάλη 

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

Γενιάς Αικ. Αθανασίου 


