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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  17/12/ 2018   Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:21/17-12-2018    Αριθ. Απόφασης: 1424/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  17η Δεκεμβρίου  2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/76615/13.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  29.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 37.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

   

23. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

6.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
 

7. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

3. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος  

8.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας  

10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ (δικ/νος) 

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
κ.Ε.Κορναρόπουλος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Ρόδου Μ. Πάγκας, η Πρόεδρος 
της Δ.Κ.Ασκληπιείου κ.Μ.Παπαβασιλείου και ο Πρόεδρος της 
Τ.Κ.Βατίου κ.Καλαποδάκης. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
επτά (37 ), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 7.3: Έγκριση σύμβασης και δωρεάν παραχώρησης 
της χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου, για τις 
ανάγκες λειτουργίας του «Κέντρου Εκπαίδευσης για την 
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Αειφορία Πεταλούδων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αρ.πρωτ.2/76979/2018. 

 
Ο Aντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την αριθ. Πρωτ.2/76979/2018 εισήγηση  της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που αφορά διαβίβαση  προς έγκριση 
της αρ.18/13.12.2018 εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
η οποία έχει ως εξής: 

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ρόδου και 

Αντιδήμαρχος Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής  κ. 

Κορωναίος Ιωάννης  εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής : 

 
Από το 2002 ο Δήμος Πεταλούδων Ν.Δωδ/σου έχει παραχωρήσει δωρεάν 
τη χρήση του Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου στη δομή Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 72942/Γ2/11-7-
2002 (Β΄ 909) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 
(Α΄102), το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων 
μετατράπηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου, 
έχουν ως αποστολή: 
α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την 
εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς 
που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας 
και ο πολιτισμός,β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του 
περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα. 
2. Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός 
και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις 
εξής αρμοδιότητες: 
α) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με: 
αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για 
την αειφορία και την ενσωμάτωσητων αρχών της αειφορίας σε όλες τις 
λειτουργίες της σχολικής ζωής, 
ββ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, 
καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά με 
την εκπαίδευση για την αειφορία, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 
β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς τωνσχολικών μονάδων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους, καθώς και σχολικών μονάδων άλλων περιοχών, οι 
οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά καιοι δράσεις υλοποιούνται στις 
εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α.,σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους, και στις 
σχολικέςμονάδες, 
γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και 
αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικέςπροσεγγίσεις, οι οποίες 
υποστηρίζουν τη βιωματική καισυμμετοχική μάθηση και είναι 
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προσανατολισμένες στηνολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών καιπολιτιστικών θεμάτων και προωθούν τη συνεργασία μετην 
τοπική κοινωνία, 
δ) προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση 
της γνώσης, ώστε να συνδέεταισε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την 
περιβαλλοντική,κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της 
κοινωνίας, 
ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρματα προγράμματα 
σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψηγια την 
προσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού καιτου προγραμματισμού τους 
στις ανάγκες των σχολικώνμονάδων που υποστηρίζουν, 
στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες 
και την τοπική κοινότητα, σε έντυπηή και ψηφιακή μορφή, 
ζ) οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα 
ΠΕ.Κ.ΕΣ., και παρέχουν επιμόρφωση σεεκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως, 
η) συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς 
επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, 
θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καιΚ.Ε.Σ.Υ., ημερίδες, 
εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και διεθνή συνέδρια με αναφορά θέματα 
που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, 
ι) ιδρύουν και συντονίζουν δίκτυα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή, 
και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών 
μονάδων, 
ια) χειρίζονται κάθε συναφές θέμα. 
 
Συνέπεια της μετατροπής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πεταλούδων σε Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι η ανάγκη 
επικαιροποίησης της σύμβασης παραχώρησης κατά χρήση του Πνευματικού 
Κέντρου Θεολόγου για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της 
νέας δομής. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας: 
 
Α. Να εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού 
Κέντρου Θεολόγου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για τη στέγαση του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία Πεταλούδων 
σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο σύμβασης: 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.–ΔΗΜΟΥΡΟΔΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Κ.Ε.Α.) 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
 

 

Στην Αθήνα, σήμερα ……………………………………… 2018,   ημέρα …………………,αφενός: 

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που 

εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, 

και αφετέρου:  2. ο Δήμος Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ.   

Χατζηδιάκο Φώτηαφετέρου - οι οποίοι κατωτέρω αναφέρονται ως συμβαλλόμενοι - 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 

 

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με την απόφαση υπ’ αριθ. 

…………………………., ανανεώνει τη δωρεάν παραχώρηση προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τη 

στέγαση του Κ.Ε.Α. Πεταλούδων - Ρόδου το κτήριο του Πνευματικού Κέντρου 

Θεολόγου (ΚΜ Γαιών Θεολόγου 1044,1045,1046). 

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, συνολικού εμβαδού 1.156 τ.μ. Το 

ισόγειο είναι εμβαδού 443 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με 

υπερυψωμένη σκηνή, χωρητικότητας 300 (τριακοσίων) ατόμων, αίθουσα κυλικείου 

και WC(2 ανδρών και 2 γυναικών), με πρόσβαση σε ΑμΕΑ. Ο όροφος έχει εμβαδόν 

270 τ.μ. και περιλαμβάνει 2 (δύο) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ, 2 (δύο) 

γραφεία διοίκησης και 2 (δύο) WC (ανδρών, γυναικών). Το ημιυπόγειο έχει 

εμβαδόν 443 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα γυμναστηρίου, 3 (τρεις)  αποθήκες, 1 

(ένα)  λεβητοστάσιο και 2 (δύο) WC (ανδρών, γυναικών). 
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Ο Δήμος βεβαιώνει ότι το παραχωρούμενο κτήριο είναι κατάλληλο για τη 

συμφωνηθείσα χρήση και ότι πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές 

φυσικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και διαθέτει θέρμανση.  

 

Το   Κέντρο για τη στέγαση του οποίου παραχωρείται το ανωτέρω ακίνητο  

ιδρύθηκε ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με την 72942/Γ2/11-7-

2002 (Β΄ 909) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

μετατράπηκε σε Κ.Ε.Α. με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 (Α΄102). 

 

2. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 

α) να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και να εποπτεύει 

παιδαγωγικά και επιστημονικά το Κ.Ε.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 επιχορηγεί με πιστώσεις, που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον 

προϋπολογισμό του, τον Δήμο Ρόδου, ο οποίος  βαρύνεται με τις λειτουργικές 

δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας του 

(παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4547/2018), 

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

των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας και 
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τον ορισμό του Προϊσταμένου του Κέντρου, σύμφωνα  με τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 13 του ν. 4547/2018 και 

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

τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις συνεργασίες του Κέντρου. 

 

3. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 

α) της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών  του Κ.Ε.Α.,  περιλαμβανομένων των 

δαπανών των χώρων λειτουργίας του, με πιστώσεις που προέρχονται από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 5 του 

άρθρου 13 του ν. 4547/2018), 

β) της χωρίς καθυστέρηση διάθεση κονδυλίων που του διατίθενται για έργα και  τη 

λειτουργία του Κ.Ε.Α., 

γ) της συμπλήρωσης του εξοπλισμού-υλικοτεχνικής υποδομής όλων των  χώρων 

του Κέντρου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον οικονομικό προγραμματισμό 

του, 

δ) της φροντίδας για τη λειτουργικότητα των υποδομών, της επισκευής, 

συντήρησης και καθαριότητας των κτηρίων, εγκαταστάσεων  και των αύλειων 

χώρων, 

ε) της προώθησης της συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τους όμορους Δήμους, καθώς και με δημοτικές και διαδημοτικές 

επιχειρήσεις,  

στ) της  διαχειριστικής, μελετητικής και εκτελεστικής υποστήριξης των έργων  

ανακατασκευών και συντηρήσεως χώρων - εξοπλισμών και της εν γένει 

υποστήριξης της λειτουργίας του Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 

Προϊσταμένου του Κ.Ε.Α. (πραγματοποίηση διαγωνισμών και αναθέσεων, σύνταξη 

μελετών και εκτέλεση έργων αναφορικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα της 

παραγράφου αυτής), εφόσον εντάσσονται στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, για το 

οποίο θα μπορεί να προτείνει προς ένταξη έργα ή δράσεις, ο ίδιος. 

η) της προβολής του έργου του Κ.Ε.Α.  δια των ΜΜΕ του Δήμου Ρόδου, όπως η 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, ενημερωτικά έντυπα, δελτία κτλ. 

 

     4. Οι  υποχρεώσεις των παρ. 2 και 3 ισχύουν από τη συγκρότηση της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.Α. και τον ορισμό του Προϊσταμένου του, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4547/2018, η οποία κοινοποιείται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αμελλητί στο Δήμο.  Για το μεταβατικό 

χρονικό διάστημα έως τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.Α. και τον 

ορισμό του Προϊσταμένου του, κατά το οποίο η λειτουργία του Κέντρου 

εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 
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4547/2018 διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, 

ως προς τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ισχύουν οι διατάξεις της  από 

………….. σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, η οποία ανανεώνεται με την παρούσα, όπως ίσχυαν μέχρι την 

έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018, ήτοι μέχρι την 12η-6-2018 . 

 

5. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) έτη και, ειδικότερα, 

ισχύει από την λήξη της προηγούμενης σύμβασης και λήγει την ……… 

 

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

ανανέωσής της, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Κέντρου θα διατεθούν για 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ρόδου, 

ύστερα από απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

στην οποία υπάγεται το Κ.Ε.Α.και του Δημάρχου Ρόδου ή του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου. 

 

7. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασηςαπό 

οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας 

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

εφ' όσον ο συμβαλλόμενος που δεν τήρησε τους όρους δεν  συμμορφωθεί. 

 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω υπογράφεται η παρούσα σύμβαση εις τριπλούν 

και κάθε συμβαλλόμενοςλαμβάνειαπό ένα αντίτυπο που μνημονεύονται παραπάνω. 

 

 

 
 
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. 
 
    

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ρόδου μετά από διαλογική 
συζήτηση των μελών της και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  Ομόφωνα  
       

Α. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού 
Κέντρου Θεολόγου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
για τη στέγαση του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία Πεταλούδων 
σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο σύμβασης 

Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. 
 

 

 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος 
και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Δράκος,  Α. Κωνσταντίνου, Γ. 
Σαρικάς, Ε. Ατσίδη, Ε. Παναή, Σ. Σαρρή-Υψηλάντη και η ανεξάρτητη 
Δημοτική Σύμβουλος κ. Α. Μπιλιά-Παπαστεργή απουσίαζαν από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και του Ν.1566/1985 

παε.3 άρθρου 50 ,και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του 

Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Την έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του 
Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για τη στέγαση του Κέντρου Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία Πεταλούδων σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο σύμβασης. 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ρόδου για να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη της εν λόγω σύμβασης. 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.–ΔΗΜΟΥΡΟΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Κ.Ε.Α.) 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
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Στην Αθήνα, σήμερα ……………………………………… 2018,   ημέρα …………………,αφενός: 

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής ΥΠ.Π.Ε.Θ.), που 

εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37), νόμιμα εκπροσωπούμενο από 

τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ, 

και αφετέρου:  2. ο Δήμος Ρόδου, νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ.   

Χατζηδιάκο Φώτηαφετέρου - οι οποίοι κατωτέρω αναφέρονται ως συμβαλλόμενοι - 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα εξής: 

 

1.Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου με την απόφαση υπ’ αριθ. 

…………………………., ανανεώνει τη δωρεάν παραχώρηση προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., για τη 

στέγαση του Κ.Ε.Α. Πεταλούδων - Ρόδου το κτήριο του Πνευματικού Κέντρου 

Θεολόγου (ΚΜ Γαιών Θεολόγου 1044,1045,1046). 

Πρόκειται για διώροφο κτίσμα με ημιυπόγειο, συνολικού εμβαδού 1.156 τ.μ. Το 

ισόγειο είναι εμβαδού 443 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με 

υπερυψωμένη σκηνή, χωρητικότητας 300 (τριακοσίων) ατόμων, αίθουσα κυλικείου 

και WC(2 ανδρών και 2 γυναικών), με πρόσβαση σε ΑμΕΑ. Ο όροφος έχει εμβαδόν 

270 τ.μ. και περιλαμβάνει 2 (δύο) αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ, 2 (δύο) 

γραφεία διοίκησης και 2 (δύο) WC (ανδρών, γυναικών). Το ημιυπόγειο έχει 

εμβαδόν 443 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα γυμναστηρίου, 3 (τρεις)  αποθήκες, 1 

(ένα)  λεβητοστάσιο και 2 (δύο) WC (ανδρών, γυναικών). 

 

 



11 

 

Ο Δήμος βεβαιώνει ότι το παραχωρούμενο κτήριο είναι κατάλληλο για τη 

συμφωνηθείσα χρήση και ότι πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές 

φυσικής ασφάλειας και πυρασφάλειας και διαθέτει θέρμανση.  

 

Το   Κέντρο για τη στέγαση του οποίου παραχωρείται το ανωτέρω ακίνητο  

ιδρύθηκε ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με την 72942/Γ2/11-7-

2002 (Β΄ 909) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

μετατράπηκε σε Κ.Ε.Α. με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018 (Α΄102). 

 

2. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 

α) να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και να εποπτεύει 

παιδαγωγικά και επιστημονικά το Κ.Ε.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 επιχορηγεί με πιστώσεις, που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον 

προϋπολογισμό του, τον Δήμο Ρόδου, ο οποίος  βαρύνεται με τις λειτουργικές 

δαπάνες του Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας του 

(παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4547/2018), 

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

των απαιτούμενων εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας και 

τον ορισμό του Προϊσταμένου του Κέντρου, σύμφωνα  με τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 13 του ν. 4547/2018 και 

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

τους στόχους, τις δράσεις, τα προγράμματα και τις συνεργασίες του Κέντρου. 

 

3. Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

 

α) της κάλυψης των λειτουργικών δαπανών  του Κ.Ε.Α.,  περιλαμβανομένων των 

δαπανών των χώρων λειτουργίας του, με πιστώσεις που προέρχονται από τον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 5 του 

άρθρου 13 του ν. 4547/2018), 

β) της χωρίς καθυστέρηση διάθεση κονδυλίων που του διατίθενται για έργα και  τη 

λειτουργία του Κ.Ε.Α., 

γ) της συμπλήρωσης του εξοπλισμού-υλικοτεχνικής υποδομής όλων των  χώρων 

του Κέντρου, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τον οικονομικό προγραμματισμό 

του, 
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δ) της φροντίδας για τη λειτουργικότητα των υποδομών, της επισκευής, 

συντήρησης και καθαριότητας των κτηρίων, εγκαταστάσεων  και των αύλειων 

χώρων, 

ε) της προώθησης της συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τους όμορους Δήμους, καθώς και με δημοτικές και διαδημοτικές 

επιχειρήσεις,  

στ) της  διαχειριστικής, μελετητικής και εκτελεστικής υποστήριξης των έργων  

ανακατασκευών και συντηρήσεως χώρων - εξοπλισμών και της εν γένει 

υποστήριξης της λειτουργίας του Κ.Ε.Α., σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 

Προϊσταμένου του Κ.Ε.Α. (πραγματοποίηση διαγωνισμών και αναθέσεων, σύνταξη 

μελετών και εκτέλεση έργων αναφορικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα της 

παραγράφου αυτής), εφόσον εντάσσονται στο Τεχνικό του Πρόγραμμα, για το 

οποίο θα μπορεί να προτείνει προς ένταξη έργα ή δράσεις, ο ίδιος. 

η) της προβολής του έργου του Κ.Ε.Α.  δια των ΜΜΕ του Δήμου Ρόδου, όπως η 

ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου, ενημερωτικά έντυπα, δελτία κτλ. 

 

     4. Οι  υποχρεώσεις των παρ. 2 και 3 ισχύουν από τη συγκρότηση της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.Α. και τον ορισμό του Προϊσταμένου του, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 4547/2018, η οποία κοινοποιείται από το Υπουργείο 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αμελλητί στο Δήμο.  Για το μεταβατικό 

χρονικό διάστημα έως τη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Ε.Α. και τον 

ορισμό του Προϊσταμένου του, κατά το οποίο η λειτουργία του Κέντρου 

εξακολουθεί να διέπεται από τις ισχύουσες μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 

4547/2018 διατάξεις, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, 

ως προς τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ισχύουν οι διατάξεις της  από 

………….. σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, η οποία ανανεώνεται με την παρούσα, όπως ίσχυαν μέχρι την 

έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018, ήτοι μέχρι την 12η-6-2018 . 

5. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) έτη και, ειδικότερα, 

ισχύει από την λήξη της προηγούμενης σύμβασης και λήγει την ……… 

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

ανανέωσής της, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του Κέντρου θα διατεθούν για 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Ρόδου, 

ύστερα από απόφαση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 

στην οποία υπάγεται το Κ.Ε.Α.και του Δημάρχου Ρόδου ή του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου. 

7. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασηςαπό 

οποιονδήποτε από τους συμβαλλομένους αποτελεί λόγο μονομερούς καταγγελίας 
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της  σύμβασης και διακοπής της ισχύος της εντός τριμήνου από της καταγγελίας, 

εφ' όσον ο συμβαλλόμενος που δεν τήρησε τους όρους δεν  συμμορφωθεί. 

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω υπογράφεται η παρούσα σύμβαση εις τριπλούν 

και κάθε συμβαλλόμενοςλαμβάνειαπό ένα αντίτυπο που μνημονεύονται παραπάνω. 

 

 

 

    
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ  
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 


