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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 284/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2020».
Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 12.696/25-9-2020 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 και τα πέντε (5) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
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 παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 1.448/23-9-2020 έγγραφό
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της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας με το οποίο διαβίβασε για
έγκριση την αριθμ. 44/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με θέμα
«Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης 2020», η οποία έχει ως εξής:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)
στις 27 Αυγούστου 2020.
Θέμα: Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης 2020.
Σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:30 στα γραφεία του
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 1067/24-08-2020 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 οκτώ (8) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Ιατρίδου
–
Βλαδίκα
Αναστασία 1. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος)
(Πρόεδρος)
2. Ταμβίσκου Ευτυχία (Μέλος)
2. Μίσκος Βασίλειος (Μέλος)
3. Χατζόγλου Ιωάννης (Μέλος)

3. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος)

4. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)
5. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος)
6. Κυριακού Ευάγγελος (Μέλος
εκπρόσωπος των εργαζομένων)
7. Ιακωβάκης Ηλίας (Μέλος)

ως

8. Σιώνης Αναστάσιος (Αν. Μέλος)
Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο Δ/ντης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Κ. Τακατζόγλου
Κωνσταντίνος, ο προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών & Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Συμεωνίδης Ηρακλής.
Η Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:
Όπως σας είναι γνωστό η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. στην περίοδο καραντίνας που είχε εισέλθει
η χώρα μας τον περασμένο Μάρτιο ανέλαβε όλο το βάρος των μέτρων κοινωνικής
προστασίας ευάλωτων κοινωνικά ομάδων πληθυσμού που πλήττονταν από την πανδημία
Covid19 λειτουργώντας με αυξημένο προσωπικό και μέσα (οχήματα). Στο διάστημα της
καραντίνας όλες οι δομές Βοήθεια Στο Σπίτι δούλευαν με αυξημένο προσωπικό
καλύπτοντας ανάγκες που παρουσιάζονταν, επίσης μέσω της επιχείρησης έγιναν οι
διανομές δεμάτων του ΤΕΒΑ καθώς και του Δήμου Έδεσσας. Επιπλέον σε καθημερινή
βάση διανέμονταν άνω των 250 γευμάτων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
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Κεντρικής Μακεδονίας. Ουσιαστικά η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ανέλαβε όλες τις διαδικασίες και
δράσεις που το Ελληνικό Κράτος καθόριζε και με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
ζητούσε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση την εφαρμογή τους.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας έχει την ευθύνη λειτουργίας
τμημάτων και δομών στους τομείς πολιτισμού Τουρισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής
Πολιτικής.
1. Τουριστικό γραφείο Πληροφοριών – Edessa City Card
2. Ενυδρείο Ερπετάρειο
3. Πρατήριο Πώλησης αναμνηστικών της Έδεσσας _ προϊόντα ΑμΕΑ
4. Μύλος Γεύσης
5. Μύλος Νερού
6. Έκθεση ορυκτών – Πετρωμάτων
7. Λαογραφικό Μουσείο
8. Ωδείο Δήμου Έδεσσας
9. Θέατρο Γαβαλιώτισσας
Όλες οι παραπάνω δομές άνοιγαν σταδιακά με Π.Ν.Π. από 18/5/20 έως 29/6/20 με
αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα. Οι απώλειες εσόδων από όλες τις παραπάνω δομές για το
χρονικό διάστημα από 13/3/20 έως 29/6/20 είναι :
(ο υπολογισμός έγινε βάσει των στοιχείων των 2 τελευταίων ετών)
Δίδακτρα Ωδείου
6.300€
Μείωση Ενοικίων 40%
960€
Ανθοέκθεση Ενοίκια Περιπτέρων
1.800€
Θέατρο Γαβαλιώτισσας
2.200€
Σύνολο
11.260€
Για τις δομές τουρισμού όπως περιγράφονται (Ενυδρείο - Ερπετάρειο, Τουριστικό
Γραφείο Πληροφοριών INFO, Edessa City Cart, Πρατήριο Πώλησης Αναμνηστικών της
Έδεσσας, Προϊόντα ΑμΕΑ, Μύλο Γεύσης, Μύλος Νερού, Έκθεση Ορυκτών και
Πετρωμάτων, Λαογραφικό Μουσείο) οι απώλειες των εσόδων ανέρχονται στο ποσό των
40.660,00 €.
Είναι αυτονόητο ότι στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνεται η εκτίμηση για μείωση του
τουρισμού τουλάχιστον κατά 80% για την περίοδο Αύγουστος – Δεκέμβριος 2020.
Εδώ θα πρέπει να προστεθούν και οι δαπάνες στις οποίες υποχρεώθηκε να προβεί η
επιχείρηση προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid19 Η οι οποίες έχουν υποβληθεί στο
ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών στο email: lgsdata@ypes.gr. Οι
δαπάνες αυτές από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2020 ανέρχονται στο ποσό των
7.143,53 € .
Συνεπώς το συνολικό ποσό απώλειας εσόδων λόγω της πανδημίας Covid19 για το
χρονικό διάστημα από έναρξη της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων μέχρι
ουσιαστικά τον Ιούλιο του 2020 ανέρχεται τεκμηριωμένα - σύμφωνα με στοιχεία που
υπάρχουν στο λογιστήριο της επιχείρησης – στο ποσό των 59.063,53 €.
Στο ποσό της απώλειας εσόδων ήρθε να προστεθεί η μεγάλη απώλεια εσόδων από
τα ΚΔΑΠ λόγω αποκλεισμού δεκάδων ωφελούμενων των δομών μας ΚΔΑΠ-ΜΠΑΤΑΝΙ
& ΚΔΑΠ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι την χρονιά 2019-2020
στο ΚΔΑΠ Μπατάνι είχαμε εγγεγραμμένες μητέρες 111 και την χρονιά 2020-2021 οι
μέχρι σήμερα εγγραφές είναι 42, ενώ στο ΚΔΑΠ Παιδική Πολιτεία την χρονιά 20192020 στο είχαμε εγγεγραμμένες μητέρες 60 και την χρονιά 2020-2021 οι μέχρι σήμερα
εγγραφές είναι 55.
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Συνεπώς η απώλεια εσόδων για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 – Δεκέμβριος
2020 από τις δομές ΚΔΑΠ ανέρχεται στο ποσό των 35.700,00 €
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω οι απώλειες εσόδων συνολικά παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα
Αιτιολογία
Ποσό μέχρι 8/2020 Εκτίμηση
από Σύνολο
8/2020
έως
12/2020
Απώλειες
λόγω
51.920,00
30.000,00
81.920,00
COVID19
Δαπάνες
λόγω
7.143,53
5.000,00
12.143,53
COVID19
Απώλειες
Δομών
35.786,40
35.786,40
ΚΔΑΠ
ΣΥΝΟΛΟ
59.063,53
70.786,40
129.849,93

Από το παραπάνω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν οι περιστολή δαπανών που έγινε λόγω
περιορισμού καθιερωμένων εκδηλώσεων που θα υλοποιούνταν σε κανονικές συνθήκες
λειτουργίας της επιχείρησής. Η περιστολή αυτών των δαπανών ύστερα από στοιχεία του
λογιστηρίου ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €.
Συνεπώς βλέποντας τις απώλειες εσόδων καθώς και τις μειώσεις εξόδων για το οικ. έτος
2020 θα απαιτηθεί ενίσχυση του ετησίου προγράμματος δράσης με ένα ποσό της τάξης
των 90.000,00 € 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
1. Εγκρίνει το αίτημα τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την
ενίσχυση της χρηματοδότησης από τον Δήμο Έδεσσα κατά 90.000,00 € ώστε να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής .
2. Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο της επιχείρησής για τις απαραίτητες ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2020
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 1.448/23-9-2020 έγγραφό της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας, την αριθ. 44/2020 απόφαση
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 3 παρ. vi του Ν. 4623/2019( ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και
άλλα επείγοντα ζητήματα»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αριθμ. 44/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, με θέμα «Υποβολή
αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος
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Δράσης 2020», όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:55 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 284/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ.
Ακριβές Απόσπασμα
μέλος).
Έδεσσα 1-10-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

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