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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 140/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

17. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 43/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  ΜΕ  ΘΕΜΑ  «ΕΓΚΡΙΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  1/1/2021  –  31/12/2021  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα  Πέμπτη  17  Νοεμβρίου  2022  και  ώρα  18.30  το  Δημοτικό  Συμβούλιο

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και

μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 14.815/11.11.2022 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, σε συνδυασμό με τις διατάξεις

του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9.7.2022),

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 Μούκας Σωτήριος
2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Δελής Αθανάσιος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος
4 Θεοδώρου Έλλη 14 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος
6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

σελ. 1



ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουστάκας Γεώργιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Κίτσου Ελένη 8 Χατζόγλου Ιωάννης

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος,  Κων/νος

Λαμπρόπουλος,   Έλλη  Θεοδώρου   και  Αλέξανδρος  Πασχάλης,  συμμετείχαν  στη

συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι

παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ελένη  Κίτσου  συνδέθηκε  ηλεκτρονικά  κατά  τη

διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των

θεμάτων) και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποσυνδέθηκε από

τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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

συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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 παρακάτω:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, δια ζώσης

β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας, δια ζώσης

γ) Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης   

Στη συνεδρίαση  συμμετείχε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης  ο  Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη

συνεδρίαση.

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε  δια  ζώσης  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, συζητώντας το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά τη  συζήτηση

του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,

έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 43/2022 απόφαση του

Δ..Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.,  η οποία έχει ως εξής:

Θέμα:  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και της

έκθεσης διαχείρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.

σελ. 2



          Σήμερα Παρασκευή 05 Αυγούστου 2022 στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου

Έδεσσας,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθμ.  1136/03-08-2022 πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  που επιδόθηκε νόμιμα  στα  μέλη  του Δ.Σ.,  σύμφωνα με  το  άρθρο 3 παρ.  1  & 2  της  Υ.Α.

25027/84,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω έξι  (6) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία (Πρόεδρος) 1. Ταμβίσκου Ευτυχία (Αντιπρόεδρος)  

2. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος) 2. Μίσκος  Βασίλειος (Μέλος)

3. Χατζόγλου Ιωάννης (Μέλος) 3. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος)

4. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος) 4. Μουστάκας Γεώργιος 

5. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος) 5. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος)

6. Κυριακού Ευάγγελος (Μέλος ως εκπρόσωπος

των εργαζομένων)

Παρόντες  επίσης  στη  συνεδρίαση  ήταν  ο  προϊστάμενος  Διοικητικών  Υπηρεσιών  &  Υπεύθυνος

Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  κ.  Συμεωνίδης  Ηρακλής.  Τα  πρακτικά  τηρήθηκαν  από  την

υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Ζάσκα Αναστασία.

Η  Πρόεδρος,  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και

εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής: 

Κυρίες  και  Κύριοι  Σύμβουλοι,  για  τη  διαχειριστική  περίοδο  από  1/1/2021  έως  31/12/2021

κατατίθενται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου, ήτοι: - ο Ισολογισμός έτους 2021, - η

κατάσταση αποτελεσμάτων έτους 2021, - το προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους

2021 και - η έκθεση διαχείρισης. 

Παρακαλώ  να  εγκρίνετε  τις  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  την  έκθεση  διαχείρισης  της

διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2021 έως 31/12/2021.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΤΗΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

(βάσει της παρ. 4.1.501 του Π.Δ.315/1999 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων  - Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού»)
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1.  Οι  μέθοδοι  που  εφαρμόστηκαν  για  την  αποτίμηση  των  διάφορων  στοιχείων  των  οικονομικών
καταστάσεων  και  οι  μέθοδοι  υπολογισμού  διορθώσεως  αξιών  με  σχηματισμό  προβλέψεων  ή
διενέργεια  αποσβέσεων,  καθώς  και  οι  μέθοδοι  υπολογισμού  αναπροσαρμοσμένων  αξιών,  σε
περίπτωση  που  ειδικές  διατάξεις  της  νομοθεσίας  που  ισχύει  κάθε  φορά  επιτρέπουν  την
αναπροσαρμογή.  Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  που  γίνονται  παρεκκλίσεις  από  τις  διατάξεις  που
καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση
των  λόγων  που  τις  επέβαλαν  και  του  μεγέθους  των  συνεπειών  που  είχαν  στη  διαμόρφωση  των
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως
του νομικού προσώπου.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεώς τους, η οποία είναι 
προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το 
νόμο αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2021 υπολογίστηκαν με τους συντελεστές που 
προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν.4172/2013, όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Γενικά, για 
την αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων το Νομικό Πρόσωπο ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα
από το Π.Δ. 315/1999. Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων.

2. Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι 
αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία 
των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. Στην 
περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου αποτιμήσεως, από τις 
γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς «διαφορών αναπροσαρμογής» του 
παθητικού (λογ. 41.06-41.07), ενώ στο προσάρτημα αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των 
διαφορών αυτών. 
Στην παραπάνω περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές 
των λογαριασμών «διαφορές αναπροσαρμογής», που έγιναν μέσα στη χρήση. 

Δεν συνέτρεξε περίπτωση αναπροσαρμογής.

3.Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των 
συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως. 

- Τις αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων παραθέτουμε στον συνημμένο στο προσάρτημα πίνακα Νο. 1.

- Δεν υπάρχουν συμμετοχές και χρεόγραφα.

4. Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς 
σκοπούς, με αναφορά των σχετικών διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους 
οφείλονται και η φορολογική τους μεταχείριση. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

6. Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην 
τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής 
κτήσεως και τιμής αγοράς), συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

σελ. 5



7. Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός 
χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται στον ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν 
μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

8. Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική 
αξία κτήσεως τους και την αξία αποτιμήσεώς τους στο τέλος της χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν τίτλοι πάγιας επένδυσης και χρεογράφων.

9. Οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως τους είναι 
μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, κατά κατηγορία 
λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με 
αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

Δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

10. Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό του Νομικού Προσώπου, εφόσον η 
παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις 
απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ
το άρτιο). Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται 
χωριστά. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου από τη χρήση 2016 και μετά δεν έχουν εξεταστεί 
από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μη θεωρούνται οριστικοποιημένες. Δεν είναι δυνατό να 
προβλεφθούν τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τον έλεγχο, όταν αυτός 
πραγματοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι αυτές δεν θα είναι σημαντικές.

11. O μέσος αριθμός του προσωπικού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 
αναλυμένος κατά κατηγορίες, και αμοιβές έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς ημερομίσθια και 
κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις. 

- Μέσος όρος προσωπικού: 61 άτομα

- Αμοιβές και έξοδα προσωπικού: 

Αποδοχές υπαλλήλων 907.846,79
Εργοδοτικές εισφορές 213.311,47
Σύνολο 1.121.158,26

12. Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση 
που έγινε κατά παρέκκλιση από τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του 
ισολογισμού, είτε σε προηγούμενη χρήση. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

13. Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και 
διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους , καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς 
πρώην μέλη των παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

- Οι μικτές αμοιβές (έξοδα παράστασης) της χρήσεως 2021 της Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου 
ανήλθαν σε € 8.618,40.

- Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των οργάνων διοίκησης.
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14. Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων που τυχόν δόθηκαν σε μέλη των οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, με 
αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι 
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά 
αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία. 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

15. Οι κάθε μορφής εγγυήσεις του νομικού προσώπου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό του 
ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς 
τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες αναφέρονται χωριστά. 
Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

16. Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε 
πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου ενεργητικού. 

Παρατίθεται στο τέλος του Προσαρτήματος πίνακας με τα στοιχεία που απαιτεί η διάταξη (Πίνακας Νο.1).

17. Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα ,
καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του 
ισολογισμού, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα του Νομικού Προσώπου. Επίσης, 
αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και 56.01 «έξοδα 
χρήσεως πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

Μεταβατικοί λογαριασμοί: Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (ενεργητικού)
Περιλαμβάνονται έσοδα από επιχορηγήσεις € 70.091,26 (€ 55.729,05 για το ΚΔΑΠ, €12.000,00 για το 
πρόγραμμα CINECULTURE και € 1.433,23 για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι») και έσοδα από 
μισθώσεις € 305,00. Τα έσοδα αυτά αφορούν την παρούσα χρήση 2021 και εισπράχθηκαν από την 
επιχείρηση στην επόμενη χρήση 2022.

18. Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, 
εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι
οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή 
είναι χρήσιμη για την εκτίμησή της χρηματοοικονομικής θέσεως του Νομικού Προσώπου. Τυχόν 
υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και οι
οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

19. Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β(1) «έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως» 
Β(3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» και Γ(Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε 
περίπτωση που η απόσβεση των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό 
κανόνα της πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι 
περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.

20. Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού «λοιπές προβλέψεις» όταν είναι αξιόλογες. 

Δεν υπάρχει υπόλοιπο λογαριασμού προβλέψεων.
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21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η 
μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσεως, η οποία είναι δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία, αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη 
αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

22. Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν το Νομικό Πρόσωπο κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι 
υποχρεωμένο να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

23. Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του 
ισολογισμού και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται 
στον ισολογισμό και στα αποτελέσματα χρήσεως, για διαφόρους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα
με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, 
όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσεως για να
γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσεως. 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

24. Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα 
καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

25. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που 
κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μια πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής 
καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του Νομικού Προσώπου, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα 
αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
Δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση που για την 31/12/2021 υπολογίζεται στο ποσό των  € 125.814,15. Η αποζημίωση 
προσωπικού για  απόλυση ή αποχώρηση από την υπηρεσία θα καλυφθεί ως δαπάνη μισθοδοσίας από το 
Δήμο, μέσω της ετήσιας επιχορήγησής του προς την επιχείρηση, όταν και αν απολυθεί ή αποχωρήσει ο 
εργαζόμενος.

Έδεσσα, 10 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθυντής Ο λογιστής της επιχείρησης

ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΖ806506

ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ309313

Για την ASF ACCOUNTING  ΙΚΕ
ΒΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Α.Δ.Τ.ΑΙ341809
Α.Μ. Λογιστή Α' τάξης 0048540
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021

Λογαριασμός

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ
Αναπ/
στη
αξία

31.12.2
021

Αξία
κτήσεως
31.12.20

20

Προσθήκε
ς 2021

Μειώσε
ις 2021

Αξία
κτήσεως

31.12.202
1

Αποσβέσ
εις

31.12.20
20

Αποσβέσεις 2021

Τακτικές Μειώσει
ς

Αποσβέσει
ς

31.12.202
1

Γ-ΙΙ-3
Κτίρια & 
Τεχνικά 
Έργα

510.972,
07 0,00 0,00

510.972,0
7

308.262,
60

20.438,8
8 0,00

328.701,4
8

182.27
0,59

Γ-ΙΙ-2

Μηχανήματ
α – Τεχνικές 
Εγκαταστάσ
εις & Λοιπός
Μηχανολογι
κός 
Εξοπλισμός

19,80 0,00 0,00 19,80 19,79 0,00 0,00 19,79 0,01

Γ-ΙΙ-3 Μεταφορικά
μέσα

36.325,1
3

0,00 0,00 36.325,13 31.561,3
5

1.185,86 0,00 32.747,21 14.577,
92

Γ-ΙΙ-6
Έπιπλα και 
λοιπός 
εξοπλισμός

309.660,
99 25.421,61 0,00

335.082,6
0

320.432,
00

40.719,3
1 0,00

361.151,3
1

12.273,
11

 ΣΥΝΟΛΟ 856.977,
99

25.421,61 0,00 882.399,6
0

660.275,
74

62.344,0
5

0,00 722.619,7
9

209.12
1,63

- Αποσβέσεις χρήσεως 2021 (λογαριασμός Γ.Λ. 66) :
62.344,0

5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2021 – 31/12/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν. 3463/2006 (Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων), όπως τροποποιήθηκε

και  ισχύει  και  τις  γενικές  διατάξεις,  υποβάλλουμε  συνημμένα προς  έγκριση  στην  οικονομική  επιτροπή  τις

οικονομικές καταστάσεις της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Ισολογισμός, Κατάσταση

Αποτελεσμάτων Χρήσεως,  Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεων και  Προσάρτημα) για  την χρήση του

2021  (περίοδος  01/01/2021  έως  31/12/2021)  με  τα  σχόλια  μας  πάνω  σε  αυτές  και  παρακαλούμε  να  τις

εγκρίνετε. 

Στην συνέχεια παραθέτουμε όσες πληροφορίες και επεξηγήσεις κρίναμε ότι είναι αναγκαίες για την

πλήρη ενημέρωση σας επί των δραστηριοτήτων και των προοπτικών της επιχείρησης. 

1. Εξέλιξη των εργασιών της Επιχείρησης  

Τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, κινήθηκαν κατά την χρήση που σήμερα εξετάζουμε, όπως πιο

κάτω αναφέρονται: 
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Περιγραφή Χρήση 2021 Χρήση 2020
Μεταβολή 

Ποσό

Μεταβολή

Ποσοστό

Κύκλος εργασιών 1.424.930,54 1.452.102,36 -27.170,82 -1,91%

Κόστος αγαθών και υπηρεσιών -1.147.236,58 -859.801,56 287.435,02 25,05%

Άλλα έσοδα 2.734,76 4.634,63 -1.898,87 -69,43%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -393.213,35 -501.748,38 -108.535,03 -27,60%

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1,16 0,27 0,89 76,72%

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -802,49 -668,07 134,42 16,75%

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -113.585,96 94.519,25 -208.104,21 -183,21%

Έκτακτα αποτελέσματα 401,86 -28.017,16 28.420,02 7072,12%

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης -113.184,10 66.502,09 -179.685,19 -158,75%

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτουν τα εξής:

 Το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ποσού €113.184,10 έναντι

πλεονάσματος ποσού €66.502,09 της προηγούμενης χρήσης 2020.

 Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση ποσού €27.170,82 και ανήλθε σε €1.424.930,54

έναντι €1.452.102,36 της προηγούμενης χρήσης.

2. Οικονομική θέση της επιχείρησης

Η  πραγματική  οικονομική  κατάσταση  της  επιχείρησης  θεωρείται  ικανοποιητική  δεδομένων  των

δύσκολων οικονομικών συνθηκών και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης.

Για τη Γενική Δομή του Ισολογισμού και την οικονομική θέση της επιχείρησης παρέχεται η παρακάτω

ανάλυση:

Ενεργητικό Χρήση 2021 % Χρήση 2020 %

Πάγιο Ενεργητικό 216.501,31 42,69% 229.503,54 38,20%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 218.790,11 43,14% 310.776,68 51,72%

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 71.883,76 14,17% 60.565,09 10,08%

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού 507.175,18 100% 600.845,31 100%

Παθητικό

Ίδια Κεφάλαια 312.798,76 61,67% 425.982,26 70,90%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 194.376,42 38,33% 174.863,05 29,10%

Σύνολο Παθητικού 507.175,18 100% 600.845,31 100%

3. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων του ενεργητικού

3.1 Πάγιο ενεργητικό

Το Πάγιο Ενεργητικό της επιχείρησης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
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Περιγραφή Χρήση 2021 Χρήση 2020
Μεταβολή 

Ποσό

Μεταβολή

Ποσοστό

Κτίρια & Τεχνικά Έργα 182.270,59 202.709,47 -20.437,88 -11,21%

Μηχανήματα - Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

& Λοιπός Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 0,01 0,01 0,00 0,00%

Μεταφορικά Μέσα 14.577,92 4.763,78 9.815,14 67,33%

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 12.273,11 14.650,60 -2.376,49 -19,36%

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.379,68 7.379,68 0,00 0,00%

Σύνολο 216.501,31 229.503,54 -13.001,23 -6,01%

3.2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της επιχείρησης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Χρήση 2021 Χρήση 2020
Μεταβολή 

Ποσό

Μεταβολή

Ποσοστό

Απαιτήσεις από πώληση αγαθών

& υπηρεσιών 16.493,06 14.794,45 1.699,61 10,31%

Χρεώστες διάφοροι 72.598,57 75.791,33 -3.191,76 -4,40%

Ταμείο 3.017,70 3.993,04 -974,34 -32,29%

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 126.680,78 216.197,86 -89.516,08 -70,66%

Σύνολο 218.790,11 310.776,68 -91.985,57 -42,04%

Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στην κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των

€218.790,11,  έναντι  €310.776,68  στην  προηγούμενη  χρήση,  δηλαδή  σημειώθηκε  μείωση  συνολικά  κατά

€91.985,57

4. Ανάλυση και επεξήγηση στοιχείων Παθητικού

4.1 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι  βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις  της  επιχείρησης  αναλύονται  στον  παρακάτω  πίνακα:

Περιγραφή Χρήση 2021 Χρήση 2020
Μεταβολή 

Ποσό

Μεταβολή

Ποσοστό

Προμηθευτές 95.065,65 75.157,32 19.909,33 20,94%

Υποχρεώσεις από Φόρους- Τέλη 1.179,05 1.785,46 -605,41 -51,35%

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 332,03 332,03 0,00 0,00%

Πιστωτές Διάφοροι 97.799,69 97.588,24 212,45 0,22%

Σύνολο 194.376,42 174.863,05 19.514,37 10,04%
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Το  σύνολο  των  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της  31.12.2021  σε  σχέση  με  την  31.12.2020

σημείωσε αύξηση κατά € 19.514,37.

5.Ανάλυση Αριθμοδεικτών

Από  τη  γενική  δομή  του  Ισολογισμού  προκύπτουν  οι  παρακάτω  αριθμοδείκτες  Οικονομικής

Διαρθρώσεως και  Αποδόσεως  και  Αποδοτικότητας που  δείχνουν  τα  κάτωθι:  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 218.790,11 310.776,68

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 194.376,42 174.863,05

Χρήση 2020

= 177,73%Α. = = 112,56%

Χρήση 2021

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει τη γενική ρευστότητα της επιχείρησης.

Ίδια Κεφάλαια 312.798,76 425.982,26

Σύνολο υποχρεώσεων 194.376,42 174.863,05
243,61%

Χρήση 2021 Χρήση 2020

Β. = = 160,92% =

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της οικονομικής αυτάρκειας της επιχείρησης.

Ίδια Κεφάλαια 312.798,76 425.982,26

Πάγιο Ενεργητικό 216.501,31 229.503,54

Χρήση 2021 Χρήση 2020

Γ. = = 144,48% = 185,61%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της επιχείρησης από 

τα ίδια κεφάλαια της.

Σύνολο υποχρεώσεων 194.376,42 174.863,05

Σύνολο Παθητικού 507.175,18 600.845,31

Χρήση 2021 Χρήση 2020

Δ. = = 38,33% = 29,10%

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό της δανειακής εξάρτησης της επιχείρησης.

6. Προβλεπόμενη πορεία της επιχείρησης

Η πορεία της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη λήξη της χρήσης που εξετάζουμε μέχρι και

σήμερα βαίνει ικανοποιητική και εκτιμάται ότι τα οικονομικά μεγέθη της επόμενης χρήσης θα είναι θετικά.

7. Δομές και Δράσης της επιχείρησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΟΣ  2021

(αριθμός μηνών)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διοργάνωση  πολιτιστικών

εκδηλώσεων 
12

Λειτουργία  Αιθουσών  Πολιτιστικού

Κέντρου – Παρθεναγωγείου   
12
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Λειτουργία Ενυδρείου – Ερπεταρείου 12
Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου 12
Λειτουργία  Θερινού

Κινηματογράφου   
5 μήνες  Ιούνιος –Σεπτέμβριος 

Λειτουργία  τμήματος  ωδείου,

χορωδίας φιλαρμονικής.
10 μήνες  Σεπτέμβριος - Μάιος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητικές Διοργανώσεις 12
Λειτουργία & Διαχείριση Δημοτικού

Κολυμβητηρίου 
7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
Λειτουργία  του   Παραγωγικού

Εργαστηρίου  ατόμων  με  Ειδικές

Ανάγκες «Περίτεχνο»

12

ΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης

Παιδιών «Μπατάνι»
12

Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης

Παιδιών «Βεγορίτιδας»
12

Κέντρο Δημιουργικής  Απασχόλησης

Παιδιών  με  Ειδικές  Ανάγκες

«Ορίζοντας»

11 μήνες Η δομή παραμένει κλειστή τον μήνα

Αύγουστο 

Κέντρο  Ημερήσιας  Φροντίδας

Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.  
12

Κοινωνικό  Φροντιστήριο  Δήμου

Έδεσσας
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 12

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ   
Γραφείο  Περιβάλλοντος  &

Πολιτιστικού Τουρισμού
12

Κέντρο  Πληροφόρησης  Επισκεπτών

Έδεσσας
12

Κέντρο  Φυσικής  Ιστορίας

Υγροτόπου Άγρα – Βρυτών – Νησίου
12 

Μύλος  Περτσεμπλή  -  Μύλος  των

Γεύσεων 
12

Μύλος  Αρδίτσογλου   -  Μύλος  του

Νερού – Έκθεση Ορυκτών 
12

Αρχοντικό Βαροσίου 12
Πρατήριο Παραδοσιακών προιόντων

και κατασκευων ΑμεΑ Καταρρακτών
12

Εκδόσεις – Έντυπη και  Ηλεκτρονική

προβολή δράσεων   
12

8. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid 19 επηρέασε σημαντικά την λειτουργία και τα οικονομικά 

αποτελέσματα της επιχείρησης. Γίνεται προσπάθεια ώστε να αρθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα οι 

αρνητικές συνέπιες της Πανδημίας. 

9. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
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Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν και  δεν διαφέρουν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση,

αναφέρονται  αναλυτικά  στο  Προσάρτημα,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  των  Οικονομικών

Καταστάσεων της επιχείρησης.

Μετά τα παραπάνω κ.κ.  της Οικονομικής Επιτροπής αφού λάβετε υπ’  όψη σας ότι  ο Ισολογισμός

καταρτίστηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.

2.  Να  απαλλάξετε  εμάς  από  κάθε  ευθύνη  για  τα  πεπραγμένα  της  διαχειριστικής  περιόδου  1/1/2021  έως

31/12/2021  σύμφωνα  με  το  νόμο  και  το  καταστατικό.

3.  Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και  έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη χρήση 1/1/2022 έως 31/12/2022.

Έδεσσα, 05/08/2022

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ.

ΙΑΤΡΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΒΙΣΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και ύστερά από διαλογική συζήτησης : 

Αποφασίζει ομόφωνα

Την  έγκρισή  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  διαχειριστικής  χρήσης  01/01/2021  έως  31/12/2021  που

αναλυτικά είναι : 

- Ο Ισολογισμός έτους 2021

- Η κατάσταση αποτελεσμάτων έτους 2021

- Το προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έτους 2021 και 

- Η έκθεση διαχείρισης 

όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 43/2022

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αναστασία

Ιατρίδου – Βλαδίκα, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα,

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη

και  Ιωάννη  Τσεπκεντζή,   προκειμένου  να  θέσουν  ερωτήσεις  και  να  εκφράσουν  τις

απόψεις  τους  για  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στα  απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.
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Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  του  τα  παραπάνω  καθώς  και  τις

διατάξεις του άρθρου 260, παρ. 4, του Ν.3463/2006  και του άρθρου 72, παρ. 1, του

Ν.3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φω ν α

Τη λήξη συζήτησης του θέματος, μετά τη σχετική ενημέρωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  140/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  2.12.2022

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, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Α. Ιατρίδου – Βλαδίκα

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου
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