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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 259/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΌΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2021»
Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, και σε εφαρμογή
της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
Ο Πρόεδρος και το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα
υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν
σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄
Φάση».
2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου
της "Άνω Εστίας"».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν
σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α'
133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε
σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ.
1000/26-8-2021 έγγραφό της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με το οποίο διαβίβασε για έγκριση την
αριθμ. 44/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με θέμα «Υποβολή
αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης 2021», η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 8/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
στις 02 Αυγούστου 2021.
Θέμα: Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
2021.
Σήμερα Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 885/27-07-2021
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 επτά (7) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία (Πρόεδρος)

1. Ταμβίσκου Ευτυχία (Αντιπρόεδρος)

2. Χατζόγλου Ιωάννης (Μέλος)

2. Μουστάκας Γεώργιος (Μέλος)

3. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος)

3. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος)

4. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)

4. Μίσκος Βασίλειος (Μέλος)
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5. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος)
6. Ιακωβάκης Ηλίας (Μέλος)
7. Κυριακού Ευάγγελος (Μέλος, εκπρόσωπος
των εργαζομένων)
Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο Τακατζόγλου Κωνσταντίνος Δ/ντης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και 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
ο

το 8 θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:
Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με την πανδημία έχει υποστεί σημαντική μείωση εσόδων τα οποία είχαν προϋπολογιστεί
στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Οι μεγαλύτερες απώλειες εσόδων καταγράφονται στις δομές τουρισμού και
πολιτισμού όπως οι παρακάτω :
1.Ενυδρείο Ερπετάρειο
2.Τουριστικό γραφείο Πληροφοριών – Edessa City Card
3.Πρατήριο Πώλησης αναμνηστικών της Έδεσσας _ προϊόντα ΑμΕΑ
4.Μύλος Γεύσης
5.Μύλος Νερού
6.Έκθεση ορυκτών – Πετρωμάτων
7.Λαογραφικό Μουσείο
Οι απώλειες εσόδων από όλες τις παραπάνω δομές για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως
30/07/2021 ανέρχονται στο ποσό των 33.500,00 €. (ο υπολογισμός έγινε βάσει των στοιχείων των 2
τελευταίων προ Covid ετών). Επιπλέον υπήρξαν μειώσεις εσόδων από λειτουργίες της επιχείρησης που αν
και υλοποιήθηκαν δεν έγινε δυνατή η είσπραξη ποσών που σε κανονικές συνθήκες θα εισπράττονταν όπως :
Δίδακτρα Ωδείου
Μείωση

Ενοικίων

8.000€
40%

(Αναψυκτήριο

3.500€

Κολυμβητηρίου, Θερινού Κινηματογράφου)
Ανθοέκθεση Ενοίκια Περιπτέρων

2.000€

Θέατρο Γαβαλιώτισσας

3.000€

Σύνολο

16.500 €

Το συνολικό ποσό απώλειας εσόδων λόγω της πανδημίας Covid19 για το χρονικό διάστημα από
01/01/2021 μέχρι 31/7/2021 ανέρχεται τεκμηριωμένα - σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν στο λογιστήριο
της επιχείρησης – στο ποσό των 50.000,00 €.
Συνεπώς βλέποντας τις απώλειες εσόδων καθώς και τις μειώσεις εξόδων για το οικ. έτος 2021 θα
απαιτηθεί ενίσχυση του ετησίου προγράμματος δράσης με ένα ποσό της τάξης των 50.000,00 € ώστε να
διασφαλιστεί στο έπακρο η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής καθώς και των καταστατικών της σκοπών.
Ενόψει των ανωτέρω η Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ. αφού
άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το αίτημα τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την ενίσχυση της
χρηματοδότησης από τον Δήμο Έδεσσας κατά 50.000,00 € ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησής .
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1.Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο της επιχείρησής για τις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2021

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο μέλος κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος
ανέφερε ότι δε θα ψηφίσει (παρών) διότι δεν είναι αναλυτικοί οι κωδικοί, καθώς και
στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αναστασία Ιατρίδου Βλαδίκα, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη
αυτής να αποφασίσουν σχετικά..
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 1000/26-8-2021 έγγραφο της
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.», την αριθ. 44/2021 απόφαση ΤΟΥ Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.. καθώς και τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1γ του Ν. 4735/20120 (
ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής
διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής
Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. 44/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), με θέμα
«Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης 2021», όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Το μέλος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία (παρών).
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:45 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 259/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα,
Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μουράτογλου,
Μιχάλης
Σαμλίδης,
Ιωάννης
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-9-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Αν. Ιατρίδου - Βλαδίκα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Δ/κών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών
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