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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  110/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.  

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 έγγραφη 

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

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε 

κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης κα Αναστασία Ιατρίδου -  

Βλαδίκα, η οποία ενηµέρωσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων της 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Μιχάλη Χρυσό, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 7.307/11.4.2016 αίτηση των εργαζοµένων, η οποία έχει 

ως εξής: 

¨Θέµα : « Εργαζόµενοι στη ∆ΗΚΕ∆Ε, ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 8  µήνες » 
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Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση αποτελεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο του 

∆ήµου Έδεσσας συνεχώς από το 1986 , ως µια πολυδιάστατη πλατφόρµα στήριξης 

της τοπικής κοινωνίας και τοπικής οικονοµίας για 30 χρόνια . Απαιτείται κατά συνέπεια 

να υπάρχει για να ασκεί την πολιτιστική του πολιτική , την τουριστική του πολιτική , την 

αθλητική του πολιτική , την κοινωνική του πολιτική .   

 

Ενηµέρωση  

Το Πάσχα του 2015 µείναµε απλήρωτοι . 

Τον Οκτώβρη του 2015 στο ∆.Σ της ∆ΗΚΕ∆Ε πάρθηκε απόφαση για την 

καταβολή αναδροµικών µας του 2014. Παραµονές Πρωτοχρονιάς πήραµε το µισό 

ποσό από την πρώτη δόση . 

Τα Χριστούγεννα , Πρωτοχρονιά και Φώτα παραµείναµε απλήρωτοι . 

Το Πάσχα του 2016 ;;;; 

Στις 12 του Γενάρη και στις 18του  Μάρτη  πήραµε µόνο ένα µισθό . 

Σήµερα 4 του Απρίλη είµαστε απλήρωτοι µε ένα κενό  8  µήνες .   

 

Απαιτήσεις – Θέσεις µας για άµεσες απαντήσεις  

Θέλουµε να µάθουµε είµαστε ή δεν είµαστε ∆ήµος Έδεσσας ;;; 

1. Απαιτείται  όσο ακόµη είναι διαχειρίσιµο το παραπάνω ποσό          – κενό – της 

µισθοδοσίας µας άµεσα µια πολιτική απόφαση για το τι εσείς θέλετε να κάνετε 

µε την ∆ΗΚΕ∆Ε. 

2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει εξ-ολοκλήρου την µισθοδοσία µας από τον τρέχοντα 

µήνα καλύπτοντας και από µισό έως ένα µήνα από το κενό που ήδη έχουµε 

στην µισθοδοσία µας , έτσι ώστε να υπάρξει σταδιακά ισορροπία.  

3. Την λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την στήριξη της ∆ΗΚΕ∆Ε 

και όλων των δοµών και υπηρεσιών της . 

4. Την αναδιάρθρωση του τρόπου της διοίκησης της επιχείρησης για ένα 

αναπτυξιακό προσανατολισµό , κοινωνικά οφέλη ήδη παράγει πολλά. 

Συµπερασµατικά : Μέχρι σήµερα ο ∆ήµος ασκεί την κοινωνική του και όχι µόνο 

πολιτική µε χρήµατα ( αφήνοντας απλήρωτους ) των εργαζοµένων. 

Η όποια πολιτική σας απόφαση για εµάς τους εργαζόµενους στην ∆ΗΚΕ∆Ε θα 

πρέπει να µην περιλαµβάνει εργαζόµενους δύο ταχυτήτων.  

Τέλος, καλοδεχούµενα τα όποια προγράµµατα αλλά είναι η αφορµή για…. Το 

αίτιο είναι η πολιτική σας βούληση , θέληση , για την άσκηση κοινωνικής και όχι µόνο 

πολιτικής σας. 
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Περιµένουµε άµεσα την πολιτική σας έκφραση, βούληση, θέληση απόφαση για 

εµάς….την ∆ΗΚΕ∆Ε¨. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη 

Μουράτογλου,  στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλή, Ιωάννη 

Σόντρα, Ευτυχία Ταµβίσκου, καθώς και στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Μετά τα παραπάνω, αφού ζήτησε κι έλαβε το λόγο ο κ. Μιχάλης Χρυσός, 

ζήτησε να πραγµατοποιηθεί συνάντηση των εργαζοµένων µε τον ∆ήµαρχο 

προκειµένου να ενηµερωθούν για τα θέµατα που τους αφορούν και αναφέρονται στο 

παραπάνω αίτηµα. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος δεσµεύτηκε ότι την Τετάρτη 4.5.2016 θα 

πραγµατοποιηθεί η συνάντηση που ζήτησε ο κ. Μιχάλης Χρυσός στο πολιτιστικό 

κέντρο του ∆ήµου.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη συζήτησης του θέµατος. 

Το παρόν απόσπασµα πήρε αριθµό  110/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 16.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Εκπρόσωπο εργαζοµένων ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Μιχάλη Χρυσό 

- Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου – Βλαδίκα (ηλεκτρονικά) 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆ήµαρχο κ. ∆. Γιάννου 


