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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 376/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 75/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022». 
 

   Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.729/10-12-2021 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 τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αντώνιος Ρυσάφης και Μιχάλης Σαμλίδης 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος Αναστασία Ιατρίδου -Βλαδίκα με 

τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης. 
           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 Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί 
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σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
         • Έγκριση της αριθμ. 61/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021». 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 

και να ληφθεί  σχετική απόφαση.  
         Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου και Ιωάννης 

Μουράτογλου προσήλθαν και συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση κατά την 
συζήτηση του 2ου  θέματος. 
         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 10ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης είχε γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα  μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής  την αριθ. 75/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα την «Κατάρτιση και 

ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022», η οποία έχει ως εξής: 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 15/2021 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) 

στις 7 Δεκεμβρίου 2021. 
Θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022. 

           Σήμερα Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. 1488/02-12-2021 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 που έγινε διά περιφοράς υπήρξε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε 
σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν τα παρακάτω επτά (7) τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 
(Πρόεδρος) 

1. Μίσκος  Βασίλειος (Μέλος) 

2. Κίτσου Ελένη (Αναπληρωματικό 
Μέλος) 

2 Βαλιώζη Ελένη (Μέλος) 

3. Χατζόγλου Ιωάννης  (Μέλος) 3. Μουστάκας Γεώργιος  (Μέλος) 

4. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος) 4. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος) 

5. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)  

6. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος)  

7. Κυριακού Ευάγγελος (Μέλος, 
εκπρόσωπος των εργαζομένων) 

 

 
Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο Τακατζόγλου Κωνσταντίνος Δ/ντης της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Ζάσκα 
Αναστασία. 
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Η Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:  

Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, άλλαξε  ριζικά ο τρόπος 
χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται 
πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρριφθέντος από την επιχείρηση 
διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα 
απαιτείται πλέον διενέργεια προ συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (βλ. 
και το σχετικό με το προ συμβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν.3852/2010, από το οποίο 
παραλήφθηκε μετά την τροποποίησή του από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 
4071/2012 η φράση «και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων 
δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων»). 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη 
επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα 
υπολείπονται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου. 

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και 
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς 
το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προ ισχύουσες διατάξεις. 

Οι διατάξεις του άρθρου 259, που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς 
προγράμματος δράσης, εκ μέρους της επιχείρησης, καταργούνται. Για την καταβολή της 
χρηματοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισμού της επιχείρησης 
συνοδευόμενου από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία θα 
τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της 
παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν.3463/2006. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της επιχείρησης η διαφορά των εσόδων και των εξόδων 
είναι 700.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με χρηματοδότηση του 
Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Θέτω υπόψη σας εισηγητική έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει 
τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης. 
 
Ενόψει των ανωτέρω η Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
1. την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 
2. το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 
3. την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 
4. τις διατάξεις του άρθρου 259 
5. τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 της επιχείρησης.   
6. την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο η οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης και ύστερα από 
διαλογική συζήτηση. 
Το μέλος του Δ.Σ. Κίτσου Ελένη ψήφισε λευκό.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Καταρτίζει και ψηφίζει την εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η 
οποία τεκμηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, όπως αυτή επισυνάπτεται στο 
συνημμένο κείμενο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.  
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2.Την κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 
2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
εμφανίζεται στο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 
και αναφέρεται ως εξής: 
 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) – ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 

Έδεσσα Νοέμβριος 2021 

ΑΔΑ: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ



 5 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

 (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) – ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Με την ψήφιση του Νόμου 3463/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 259 θεσμοθετήθηκε ένα 

νέο εργαλείο προγραμματισμού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. το  

Διετές Πρόγραμμα Δράσης. Με την τροποποίηση του άρθρου 259 που έγινε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφός 14 του Ν. 4071/2012 τροποποιήθηκε η χρηματοδότηση 

των κοινωφελών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.  με την κατάθεση Ετησίου Σχεδίου Δράσης και την 

επιχορήγηση της διαφοράς εσόδων εξόδων του.  

 

Κεντρικοί Άξονες του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2021 μπορούν να χαρακτηρισθούν οι:  

✓ Η συνεχής βελτίωση στην λειτουργία της επιχείρησης - σε σημεία που απαιτείται – 

με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την αρτιότερη λειτουργία των υπηρεσιών, την 

πληρέστερη εξυπηρέτηση των δημοτών και την ανάπτυξη κοινωνικού και 

πολιτιστικού έργου.  

✓ Στην συνέχιση των δράσεων της επιχείρησης ως ο κύριος φορέας ανάδειξης και 

αξιοποίηση φυσικών, πολιτιστικών και τουριστικών πόρων του Δήμου Έδεσσας με 

επικέντρωση στην θεσμοθέτηση  του Υπαίθριού Μουσείου Νερού στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνεται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Άγρα – Βρυττών - Νησίου και το 

Κανναβουργείο.  

✓ Στην ενδυνάμωση του κοινωνικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμέσου της 

λειτουργίας των δομών της (Βοήθεια Στο Σπίτι, Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας 

Ηλικιωμένων, Παραγωγικό Εργαστήριο ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Κοινωνικό 

Φροντιστήριο  κ.α.) έτσι ώστε να αποτελέσει το στιβαρό δίκτυ προστασίας 

αδύναμων οικονομικά στρωμάτων τα οποία πλήττονται από την υπάρχουσα 

κατάσταση.  

✓ Στην προσαρμογή στα νέα παγκόσμια δεδομένα της υγειονομικής και όχι μόνο 

κρίσης και στην επίλυση των προβλημάτων με την χρήση νέων τεχνολογιών και 

κυρίως του διαδικτύου.      

 

 

 

1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων προγράμματος δράσης 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας προέκυψε από την 

συγχώνευση των   
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1. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας» (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με τον διακριτικό 

τίτλο «Παρέμβαση», που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 232/2008 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 8001/2009, απόφαση του 

Γ.Γ. της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 332/2009 τ. Β΄.  και της  

2. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ανάπτυξης Βεγορίτιδας Δήμου Βεγορίτιδας» 

(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.), που συστήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Βεγορίτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6.116/2008, απόφαση του Γ.Γ της 

περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2.360/2008 τ. Β΄.  

Η διαδικασία συγχώνευσης των δύο παραπάνω επιχειρήσεων που έγινε βάση των 

διατάξεων του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 ολοκληρώθηκε με την δημοσίευση του ΦΕΚ 

1093/2011 02-06-2011 που αποτελεί και το καταστατικό της επιχείρησης.  

Οι σκοποί ίδρυσης της αναλύονται λεπτομερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ και ως εκ’ τούτου 

δεν αναλύονται στο παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης.    

Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης που κατατίθεται περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες και 

δραστηριότητες που υλοποιούνται ή υπάρχει στόχευση υλοποίησης τους εντός του επόμενου 

χρονικού διαστήματος που στο παρόν σχέδιο δράσης είναι ένα έτος:  

 

1.1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

1.1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  

Συγκεκριμένα στην έννοια της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνονται τα 

εξής:  

•H μελέτη και σχεδιασμός του ετήσιου προγράμματος εκδηλώσεων. 

• Η εκπόνηση του προγράμματος εκδηλώσεων. 

•Οι επαφές με καλλιτέχνες, συγκροτήματα και λοιπές πολιτιστικές ομάδες. 

•Η έκδοση και διανομή προσκλήσεων και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού 

δημοσιοποίησης των εκδηλώσεων.   

•Η οργάνωση του χώρου με τα σχετικά για την άρτια υλοποίηση της κάθε εκδήλωσης όπως 

καρέκλες, τραπέζια επισήμων, εξέδρες, παροχή ρεύματος, στολισμός κ.λ.π.   

•Η προμήθεια υλικών παραδοσιακών εδεσμάτων που πατροπαράδοτα διαμοιράζονταν στους 

παραβρισκόμενους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η προετοιμασία και διανομή τους.  

•Η οργάνωση για την ηχητική κάλυψη και το φωτισμό των εκδηλώσεων.  

• Η χρονική κατανομή των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην διάρκεια του έτους.  

Το γεγονός του ότι μία πολιτιστική 

εκδήλωση ορίζεται χρονικά - εντός ενός 

καθορισμένου ημερολογιακού χρόνου – 

προϋποθέτει διαρκή και επιμελημένη  

προγενέστερη προετοιμασία μηνών για την 

σωστή διοργάνωση της.  
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Το ετήσιο θεσμοθετημένο καλεντάρι των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Έδεσσας και 

της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  είναι:  

✓ Εδεσσαϊκό Καρναβάλι  

✓ 15ήμερο Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων  

✓ Ανθεστήρια στην Έδεσσα  

✓ Άνοιξη στην Έδεσσα & τη Βεγορίτιδα (Εαρινό Φεστιβάλ Μουσικής, Ανθοέκθεση, 

Εικαστικός Μήνας Μάιος σε συνεργασία με καλλιτεχνικούς συλλόγους της πόλης)  

✓ Πολιτιστικό Καλοκαίρι (Ιούνιος έως μέσα Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους) 

✓ Φεστιβάλ Εδεσσαϊκών Συγκροτημάτων (έγινε για πρώτη φορά τον Αύγουστο 

του 2020 ένα επταήμερο μουσικό φεστιβάλ με ενθαρρυντικά αποτελέσματα και αναμένουμε 

την καθιέρωση του στην τοπική κοινωνία) 

✓ Υποστήριξη τοπικών παραδοσιακών εκδηλώσεων σε τοπικά Διαμερίσματα του 

Δήμου Έδεσσας όπως Γιορτές Δεκαπενταύγουστου Άρνισσας, Παναγίτσας,  Γιορτή Τσίπουρου 

στο Μεσημέρι, Γιορτή Κερασιού στον Άγρα, Γιορτή Ροδάκινου στην Φλαμουριά, Γιορτή 

Ακτινιδίου στο Ριζάρι, κ.α. (αφορά και άλλες διάφορες εκδηλώσεις των τοπικών 

διαμερισμάτων. 

✓ Υποστήριξη εκδηλώσεων συλλόγων που αφορούν τον πολιτισμό όπως 

θεατρικές παραστάσεις, χορευτικές εκδηλώσεις κ.λ.π.    

 

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω εκδηλώσεων θα γίνει με το 

όσο το δυνατό μικρότερο κόστος για την Δημοτική Επιχείρηση 

και κατ’ επέκταση τον Δήμο Έδεσσας και πάντοτε λαμβάνοντας 

υπόψη τις χρηματοροές και κυρίως τα διαθέσιμα της επιχείρησης 

για την υλοποίηση των παραπάνω.  Η ενεργοποίηση και η 

συμμετοχή όλων των πολιτιστικών φορέων, της εθελοντικής 

προσφοράς και χορηγιών αποτελεί διαρκής επιδίωξη στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων.   

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι πέραν τον τακτικών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου 

Έδεσσας 

υποστηρίζει με διάφορούς τρόπους 

και πολλές άλλες πολιτιστικές και άλλου 

ενδιαφέροντος εκδηλώσεις στα Τοπικά 

Διαμερίσματα του Δήμου Έδεσσας 

που υλοποιούνται σε συνεργασία 

με τοπικούς φορείς.  

Με την παγκόσμια πανδημία 

Covid19 που έπληξε και την χώρα μας 
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το σύνολο σχεδόν των παραπάνω εκδηλώσεων ακυρώθηκαν με σκοπό την προάσπιση της 

Δημόσιας Υγείας. Ευελπιστούμε το 2022 να αποτελέσει το έτος εξάλειψης της πανδημίας ώστε η 

όλη η κοινωνία και κατ’ επέκταση και η λειτουργία της επιχείρησης να τεθεί στους κανονικούς 

της ρυθμούς.  

  

 

 

 

 

1.1.2. Λειτουργία Αιθουσών α) Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Έδεσσας       β) 

Παρθεναγωγείου   

 

Το Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Έδεσσας με την αίθουσα Πολλαπλών εκδηλώσεων και τον εξοπλισμό που διαθέτει 

(ηχητική εγκατάσταση, βιντεοπροβολέας, laptop, κ.λ.π) υποστηρίζει την διοργάνωση και 

υλοποίηση δεκάδων εκδηλώσεων φορέων, συλλόγων, οργανώσεων, οι οποίοι υλοποιούν πλήθος 

ενημερωτικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την διάρκεια του έτους. To 

Πολιτιστικό Κέντρο λειτουργεί σε διευρυμένο ωράριο από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο 

κάθε έτους συνεχόμενα από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ. ώστε να εξυπηρετήσει την 

λειτουργεία του Ωδείου και της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Έδεσσας που στεγάζονται στον 
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δεύτερο όροφο και στο υπόγειο αντίστοιχα, καθώς και τα αιτήματα διαφορών φορέων για χρήση 

της αίθουσας πολλαπλών. Οι εκδηλώσεις που υλοποιούνται στην αίθουσα του Πολιτιστικού 

Κέντρου ξεπερνούν τις 200 ανά έτος λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική έλλειψη σε χώρους 

εκδηλώσεων που υπάρχει στην πόλη της Έδεσσας με την μη λειτουργία της αίθουσας του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Η αίθουσα τέχνης του Παρθεναγωγείου παραχωρείται σε διάφορούς πολιτιστικούς – 

καλλιτεχνικούς συλλόγους ή σε ιδιώτες  για την παρουσίαση της καλλιτεχνικής δραστηριότητας 

τους. Ενδεικτικό της χρήσης του εικαστικού χώρου είναι οι διαρκείς εκθέσεις του συλλόγου 

Απελλής στις οποίες τα μέλη του συλλόγου εκθέτουν στους δημότες τις καλλιτεχνικές 

δημιουργίες τους.  Η πανδημία Covid19 προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στον προγραμματισμό 

του τρέχοντος έτους με αρκετές αναβολές και ακυρώσεις στις εικαστικές εκθέσεις και μουσικές 

εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί .    

 

 

1.1.3. Λειτουργία Ενυδρείου – Ερπεταρείου   

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά την λειτουργία του πρότυπου Ενυδρείου – Ερπεταρείου 

που λειτουργεί στον Δήμο Έδεσσας από το 2001 ως έκθεση ζώων. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται 

το πρότυπο Ενυδρείο-Ερπετάρειο είναι ο Νερόμυλος «Γιαννάκη», ένα αναπαλαιωμένο 

προβιομηχανικό κτίριο στην περιοχή «Μύλοι». Εντός 

του ειδικά διαμορφωμένου κτιρίου οι επισκέπτες 

μπορούν να θαυμάσουν ψάρια, αμφίβια και ερπετά 

ενδημικής και όχι μόνο πανίδας. Η συλλογή κυρίως 

των ερπετών εμπλουτίζεται διαρκώς και μέσω 

δωρεών από πολίτες οι οποίοι αδυνατούν για 

διάφορους λόγους να συνεχίσουν την φροντίδα τους. 

 Το 2019 κατασκευάστηκε προθάλαμος εισόδου ώστε να μειωθούν οι απώλειες θέρμανση του 

χώρου και η καλύτερη διαχείριση της εισόδου των επισκεπτών. Στο Ενυδρείο – Ερπετάρειο έχει 

τοποθετηθεί και η συλλογή βαλσαμωμένων ζώων του δωρητή «Πετσίβα». Το Ενυδρείο – 

Ερπετάρειο λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους και η είσοδος σε αυτόν γίνεται με εισιτήριο, ο 

χώρος έχει ενταχθεί στη δράση 

Edessa City Card.  

Για το 2022 βρισκόμαστε σε στάδιο 

αναζήτησης των βέλτιστων προτάσεων 

για μία γενική ανακαίνιση του χώρου 

ώστε να διασφαλιστούν οι άριστες 

συνθήκες διαβίωσης των ζωών 

καθώς και η μέγιστη 

ικανοποίησης των επισκεπτών.  
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1.1.4. Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου  

   

 Σε ένα αναπαλαιωμένο κτίριο του 1932 στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι στεγάζεται το 

Λαογραφικό Μουσείο Έδεσσας. Το κτίριο είναι δωρεά της οικογένειας Σιβένα στον Δήμο Έδεσσας. 

Στα πλαίσια την λειτουργίας του Λαογραφικού μουσείου ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να 

περιηγηθεί  και να γνωρίσει τον τρόπο ζωής, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 

Στο Λαογραφικό Μουσείο παρουσιάζεται μία 

εξαιρετική συλλογή από γυναικείες & ανδρικές 

φορεσιές (1880-1920) όπου φαίνεται η 

διαφοροποίηση των ενδυμάτων της πόλης (αστική 

ζωή βιομηχανικής πόλης) σε σχέση με αυτές της 

αγροτικής υπαίθρου.  

Θεματικές Ενότητες με αντικείμενα από το 

κύκλο ζωής του ανθρώπου (Γέννηση - Γάμος - Θάνατος) με ιδιαίτερες ενότητες για τα παιχνίδια 

των παιδιών (σφεντόνες, κότσια, σβούρες, μπίλιες, πάνινες κούκλες, υφαντό σε κεραμίδι) για τις 

τελετουργίες (μοιρολόγια, βαπτίσεις κα) αλλά και  εργαλεία οικιακής και επαγγελματικής χρήσης 

από παραδοσιακά επαγγέλματα (πεταλωτής, σιδεράς, χαλκουργός, τενεκετζής, κανατάς κα), 

παραδοσιακές φορεσιές, αναπαραστάσεις σκηνών από την καθημερινή ζωή των κατοίκων της 

πόλης (του 19ου- αρχές 20ου αιώνα) μας συνθέτουν την συλλογή των εκθεμάτων του μουσείου 

στους δύο επιπλέον ορόφους του κτιρίου. Επίσης το μουσείο διαθέτει συλλογή σπάνιων 

εκκλησιαστικών και εκπαιδευτικών βιβλίων με αρχαιότερο μια Παλαιά Διαθήκη του 1753.  

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι το κτήριο χρήζει σημαντικών κτηριακών 

επεμβάσεων οι οποίες δεν είναι εφικτές για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους να 

υλοποιηθούν στα πλαίσια λειτουργίας της επιχείρησης και θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του 

κτηρίου (Δήμος Έδεσσας) να φροντίσει την κάλυψη τους με την ένταξη τους σε κάποιο 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή με ιδία χρηματοδότηση. Το λαογραφικό μουσείο 

λειτουργεί όλες τις ημέρες του έτους εκτός Κυριακής η είσοδος σε αυτόν γίνεται με εισιτήριο, ο 

χώρος έχει ενταχθεί στη δράση Edessa City Card.  
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1.1.5. Λειτουργία Θερινού Κινηματογράφου    

 

Στην περιοχή των «Μύλων» σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 

κάθε έτος -   και κατά την διάρκεια του καλοκαιριού - 

διοργανώνεται σε συνεργασία με τον κινηματογραφικό τμήμα του 

πολιτιστικού Συλλόγου Μ. Αλέξανδρος η υπαίθρια προβολή 

κινηματογραφικών ταινιών όπου κάθε δημότης έχει την 

δυνατότητα παρακολούθησης επιλεγμένων κινηματογραφικών 

ταινιών. 

 

Η  περίοδος λειτουργίας του θερινού κινηματογράφου ενδεικτικά 

προσδιορίζεται από μέσα Ιουνίου έως αρχές Σεπτεμβρίου. Τις δύο 

τελευταίες χρονιές η επιλογή των ταινιών καθώς και η ανακαίνιση 

του εξοπλισμού που έγινε με την συμβολή του προγράμματος 

Cineculture έδωσαν άλλη ώθηση στην λειτουργία του σημειώνοντας μεγάλη αύξηση στην 

προσέλευση επισκεπτών.  

Στα πλαίσια διεύρυνσης και προβολής νέων 

καλλιτεχνών της 7ης  τέχνης και σε 

συνεργασία με νέους της πόλης μας εντάχθηκε 

από το 2016 ως μία παράλληλη νέα δράση η 

εκδήλωση με τίτλο «Εδεσσαϊκό Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους». Το  «6ο Εδεσσαϊκό Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους» διοργανώθηκε με επιτυχία 

φέτος το Ιούλιο  με τήρηση όλων των μέτρων 

λόγω της πανδημίας. Στην σελίδα  

https://www.facebook.com/edessaikofestivaltainiwnmikroumikous/ που διατηρείται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση.  
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1.1.6.  Λειτουργία Τμημάτων Ωδείου, Φιλαρμονικής και Χορωδιακού εργαστηρίου  

Στα πλαίσια υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προβλέπεται η συνέχιση της 

λειτουργίας των υφιστάμενων τμημάτων του Ωδείου, τμημάτων χορωδιακού εργαστηρίου και η 

λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Έδεσσας. Παράλληλα με την λειτουργία του 

Ωδείου θα δημιουργηθούν ορχηστρικά σύνολα από υπάρχοντες μαθητές του γεγονός που θα 

προσδώσει  μία δυναμική στην όλη λειτουργία της δομής.  

Το Ωδείο του Δήμου Έδεσσας είναι επίσημα αναγνωρισμένο με την 22647/6-2-1995 (ΦΕΚ 

162/τ.Β’ 9-3-1995) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και στεγάζεται στο 2ο όροφο του 

κτηρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Έδεσσας. Γίνονται συνεχώς επενδύσεις στην 

διαμόρφωση και στην εργονομία των αιθουσών διδασκαλίας και στα μουσικά όργανα για την 

αρτιότερη προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο της ευρύτερης περιοχής μίας και η εμβέλεια του 

Ωδείου, λόγω της φήμης και του υψηλού επιπέδου σπουδών, επεκτείνεται και σε γειτονικούς 

Δήμους.  

Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ως αρμόδιο φορέας ολοκληρώνει τις 

διαδικασίες για την στελέχωση του από άριστους 

καθηγητές και δασκάλους μουσικής με ωρομίσθια 

απασχόληση (θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης) 

ανάλογα με τις διαμορφούμενες καταστάσεις (αριθμός 

παιδιών, ζήτηση τμημάτων, κ.α.).  Για την σχολική χρονιά 

2020-2021 η πρόσληψη των καθηγητών Ωδείου έγινε τον 

μήνα Σεπτέμβριο και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων 

είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2021.  

Τα τμήματα Ωδείου που θα λειτουργήσουν για την 

παρούσα σχολική χρονιά - και τα οποία διαμορφώνονται 

ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση από πλευρά των 

μαθητών - είναι: Βιολί, Βιολοντσέλο – Τσέλο, Αρμόνιο, 

Πιάνο, Κιθάρα, Σαξόφωνο – Κλαρινέτο, Ειδικό Αρμονίας, 

Κρουστά,  Μουσική Προπαιδεία, Ειδικό Αντίστιξης, 

Μονωδία, Παραδοσιακά όργανα, Ανώτερα θεωρητικά, 

Μουσική Τεχνολογία 

ΑΔΑ: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ



 13 

Η λειτουργία του Ωδείου 

συνδυάζεται με τα τμήματα 

μουσικής προπαιδείας τα οποία 

προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους 

συμμετέχοντες που είναι παιδιά 

προσχολικής ηλικίας και τα οποία 

έχουν μια πρώτη επαφή με την 

μουσική.  Επιπρόσθετα στα πλαίσια του 

Ωδείου λειτουργεί χορωδία ενηλίκων 

και στόχος αποτελεί η 

συγκρότηση παιδικής χορωδίας.  

Θα πρέπει να τονιστεί η 

άμεση προσαρμογή της δομής κατά 

την διάρκεια των 

περιοριστικών μέτρων λόγω της 

πανδημίας Covid19 όπου σε ελάχιστο 

χρονικό διάστημα 

οργανώθηκαν διαδικτυακά μαθήματα 

προς τους μαθητές του Ωδείου αν 

και για αρκετά 

διδασκόμενα όργανα δεν αποτελεί 

τον ενδεδειγμένο τρόπο εκμάθησης. 

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του Ωδείου διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία το Εαρινό 

Φεστιβάλ Μουσικής Έδεσσας καθώς και πλήθος συναυλιών κατά την διάρκεια του έτους. 

Δυστυχώς το προγραμματισμένο - για το έτος 2020 - Εαρινό Φεστιβάλ Μουσικής Έδεσσας δεν 

έγινε εφικτό να υλοποιηθεί λόγω της πανδημίας  Covid19 ως εκ’ τούτο όλες οι 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Σον προγραμματισμός για την διοργάνωση του 

2021 που θα υλοποιηθεί κατά τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο λαμβάνονται υπόψη όλα τα νέα 

δεδομένα και θα γίνει παράλληλος προγραμματισμός ώστε με την αξιοποίηση ων νέων 

τεχνολογιών οι εκδηλώσεις να υλοποιηθούν διαδικτυακά σε περίπτωση που έχουμε έκτακτα 

μέτρα.   

 

 

 

 

Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2016 είχε τεθεί στόχος η επανασύσταση και 

λειτουργία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Έδεσσας ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την 
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παρθενικής της εμφάνιση κατά την διάρκεια της παρέλασης της 18ης Οκτωβρίου 2016 με επίσημο 

προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. 

Ήδη σε τέσσερα χρόνια (τέλος 2016 

έως 2020) η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου 

Έδεσσας λειτουργεί κανονικά, έχει γίνει 

προμήθεια κατάλληλου ιματισμού (στολές 

φιλαρμονικής), γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα προμήθειες αναγκαίων οργάνων 

και το κυριότερο έχει πλαισιωθεί από 

δεκάδες εθελοντές μουσικούς της ευρύτερης 

περιοχής, συμμετέχοντας σε πολλές 

εκδηλώσεις του Δήμου Έδεσσας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ανθοέκθεση, 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, κ.α.). Την τρέχουσα χρονιά προγραμματίζονται αρκετές νέες 

δράσης της Φιλαρμονικής 

καθώς και συμμετοχές ύστερα από 

προσκλήσεις σε εκδηλώσεις 

άλλων Δήμων.  

 

Οι θέσεις του Καλλιτεχνικού 

Διευθυντή, των καθηγητών  

και του Αρχιμουσικού της 

Φιλαρμονικής καλύπτονται 

με ορισμένου χρόνου εργασιακές 

συμβάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

 

Επιδίωξη του Δήμου Έδεσσας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Έδεσσας είναι να καλλιεργήσουν σε βάθος την αθλητική συνείδηση για την βιώσιμη αθλητική 

ανάπτυξη που σέβεται τον άνθρωπο τα ιδεώδη της ευγενούς άμιλλας και του συναγωνισμού. 

Επίσης, να συνδυάσουν την αθλητική ανάπτυξη με τον τουρισμό & τον πολιτισμό και τις 

δραστηριότητες του ευρύτερου αγροτικού χώρου, μέσα από την άρτια και υψηλής ποιότητας 
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εκπαίδευση, εκείνων που θέλουν να ασχοληθούν με την δημιουργία δεσμών & σχέσεων με τον 

αθλητισμό και τον εθελοντισμό. Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων κρίνεται ουσιαστικές οι 

παρακάτω δράσεις και ενέργειες όπως:   

 

1.2.1.  Αθλητικές Διοργανώσεις  

 

Η κορυφαία αθλητική εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. είναι το GRAN PRIX 

ΣΤΙΒΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» κάθε έτος τους μήνες Μάϊο ή Ιούνιο. Το GRAN PRIX ΣΤΙΒΟΥ 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ»συνδιοργανώνεται με την συμμετοχή της ΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΚΙΛΚΙΣ, του ΣΕΓΑΣ και 

του Δήμου Έδεσσας και αποτελεί επίσημο αγώνα της Ομοσπονδίας Στίβου της χώρας μας. Η 

συμμετοχή στην διοργάνωση μεγάλων αθλητών της πατρίδας μας αποτελεί και την επιβεβαίωση 

της καθιέρωσης τους ως ένα από τους 

καλύτερους αγώνες στίβου.  

Παράλληλα με τους αγώνες στίβου 

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. συμμετέχει 

και υποστηρίζει πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων 

που διοργανώνονται από αθλητικούς συλλόγους 

του Δήμου Έδεσσας σε διάφορα αθλήματα. 

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

τον «Νυχτερινό Δρόμο Νερού», τον 

«Ημιμαραθώνιο Δρόμο της λίμνης 

Βεγορίτιδας», μήκους 21.096 μ, την 

εκδήλωση «Δρόμοι του Κερασιού» 

που περιλαμβάνει Ορεινό ανώμαλο δρόμο  15 Km και ορεινή ποδηλασία μήκους 35 Km. Το 

επίπεδο συνεργασίας της επιχείρησης με συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

Αθλητισμού βρίσκεται σε άριστο επίπεδο και σχεδιάζονται κοινές δράσεις οι οποίες τελούν υπό 

την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σχεδιάζεται να υποβληθεί αίτημα 

χρηματοδότησης τους.   

Το 2021 η πανδημία Covid19 αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα ακύρωσης όλων των 

προγραμματισμένων αθλητικών εκδηλώσεων.  
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1.2.2.  Λειτουργία & Διαχείριση Δημοτικού Κολυμβητηρίου    

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Έδεσσας ανέλαβε για πρώτη φορά το 2016 την 

λειτουργία του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου το οποίο ήταν κλειστό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Το τρέχον έτος 2021 

συνεχίστηκε η λειτουργία του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου ανοίγοντας στις 31 Μάϊου και κλείνοντας στις 2 Οκτωβρίου. Η συμμετοχή των 

ωφελούμενων και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ήταν αρκετά 

ικανοποιητική και στηρίχθηκε στην προσέλευση 

πολιτών από όμορους δήμους όπως ο Δήμος 

Αλμωπίας και ο Δήμος Σκύδρας. Με 

χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας 

Αθλητισμού έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις 

στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας (για την 

μείωση χρήσης πετρέλαιού θέρμανσης) με την 

χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που 

βοήθησαν σημαντικά στην μείωση του 

λειτουργικού κόστος. Επιπρόσθετα με δαπάνη της 

επιχείρησης αγοράστηκε καινούργια σκούπα 

κολυμβητικών δεξαμενών μία επένδυση που ήταν 

αναγκαία για την λειτουργία της δομής.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

πρωτοποριακή  δράση «Κολύμβηση στα Δημοτικά 

Σχολεία» δεν έγινε λόγω της πανδημίας Covid19.  

Στο κολυμβητήριο όλα τα παιδία που συμμετέχουν 

στις δομές ΚΔΑΠ της επιχείρησης δίνεται ως 

πρόσθετη παροχή η δωρεάν χρήση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για δύο μήνες ανά έτος  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλικία των εγκαταστάσεων αλλά και του εξοπλισμού είναι 

άνω των 35 ετών, γεγονός που επιφέρει ανάγκη για συνεχείς παρεμβάσεις στον κτιριακό τμήμα 

αλλά κυρίως στις δεξαμενές κολύμβησης (εδώ να σημειωθεί ότι έγιναν τα δύο προηγούμενα 

χρόνια σταδιακά, καθαρισμός αλάτων και επισκευή κατεστραμμένων πλακιδίων και στις δύο 

πισίνες) και στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με μεταφορά 

υπάρχοντος προσωπικού (γραμματεία) και με προκήρυξη θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 

Γυμναστών και Ναυαγοσωστών. Ο χώρος έχει ενταχθεί στη δράση Edessa City Card.  

Για το 2022 θα ξεκινήσει με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια εκτεταμένη 

ανακαίνιση των χώρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι η ανανέωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και 
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ιδίως του μηχανοστασίου για την εξοικονόμηση ενέργειας και την βελτίωση των συνθηκών στον 

αγωνιστικό χώρο. Την διαδικασία υλοποίησης του έργου θα την έχει η Τεχνική Υπηρεσία του 

Δήμου Έδεσσας και σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα καθορίσουν το χρονικό διάστημα των 

εργασιών. Επιδίωξη του φορέα μας αποτελεί η εγκατάσταση του αναδόχου και η υλοποίηση των 

εργασιών σε «νεκρό» διάστημα όπως πχ τέλη Σεπτεμβρίου 2022 έως Απρίλιο του 2023 ώστε η 

δομή να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους ωφελούμενους το διάστημα Μάρτιος 2022 έως 

Σεπτέμβριο 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

1.3.1.  Λειτουργία του  Παραγωγικού Εργαστηρίου ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

«Περίτεχνο»  

  

Σκοπός της λειτουργίας του 

Παραγωγικού Εργαστηρίου ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες είναι η ενίσχυση της αυτονομίας, 

της αυτοεκτίμησης αλλά και της προσωπικής 

ανάπτυξης τους. Ο σκοπός αυτός 

επιτυγχάνεται με την παραγωγική ένταξη τους στην 

κοινωνία με την κατασκευή και προώθηση 

στην αγορά πιστοποιημένων από τον ΕΟΜΜΕΧ 

προϊόντων. Η Δομή απασχολεί έναν 

Κοινωνιολόγο-Ψυχολόγο που είναι και υπεύθυνος της 

και μία Τεχνίτρια – Εκπαιδεύτρια.   

Η Δομή στεγάζεται σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Υπουργείο Υγείας  (Παλιό 
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Νοσοκομείο Έδεσσας) εντός του οποίου αναπτύσσεται η όλη λειτουργία της.  

Παράλληλα με την παραγωγική δραστηριότητα της η δομή λειτουργεί ως συμβουλευτικό 

κέντρο οικογένειας τόσο για τις οικογένειες των χρηστών του όσο και για άλλες οικογένειες, 

συμμετέχει σε διοργανώσεις τοπικού επιπέδου Χριστούγεννα – Πάσχα, Ανθοέκθεση και διάφορες 

πανελλήνιες εμπορικές εκθέσεις καθώς και στο  συντονισμό λειτουργίας εργαστηρίων ΑμεΑ σε 

πανελλαδικό επίπεδο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. ΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

 

1.4 Λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και δομών κοινωνικής πολιτικής και 

αλληλεγγύης  

 

1.4.1.  Βοήθεια Στο Σπίτι Ι (Πεδίο δράσης : Δημοτική Ενότητα Έδεσσας)  

1.4.2.  Βοήθεια Στο Σπίτι ΙΙ (Πεδίο δράσης : Δημοτική Ενότητα Έδεσσας) 

1.4.3. Βοήθεια Στο Σπίτι ΙΙΙ (Πεδίο δράσης: Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας) 

 

Οι δομές Βοήθεια στο Σπίτι που έχουν απομείνει στην επιχείρηση προγραμματίζεται να 

μεταφερθούν στον Δήμο Έδεσσας εντός του 2021, ως εκ τούτου δεν καταγράφονται στο παρόν 

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης.    

 

 

1.4.4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Μπατάνι»  

1.4.5. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Βεγορίτιδας «Παιδική Πολιτεία» 
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Τα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) είναι 

Μονάδες στις οποίες απασχολούνται παιδιά 

ηλικίας 6- 12 χρόνων για ορισμένο χρονικό 

διάστημα της ημέρας.  

           Σκοπός των ΚΔΑΠ της επιχείρησης 

είναι η δημιουργική απασχόληση των 

παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα 

της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η 

σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με 

ατομική ή οργανωμένη 

δραστηριότητα ή μέσα από 

οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η 

εξυπηρέτηση των γονιών. 

Το ΚΔΑΠ παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  

➢ Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών 

με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας  

➢ Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης. ψυχαγωγίας, άθλησης 

➢ Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων  

➢ Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες 

υπηρεσίες  

Οι δομές έχουν ενταχθεί ως ανάδοχοι στο Δ’ ΚΠΣ (Ε.Σ.Π.Α.) με τελικό δικαιούχο την 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ, με νέο σύστημα 

χρηματοδότησης όπου χρηματοδοτούνται οι χρήστες των υπηρεσιών (εργαζόμενες μητέρες, 

κηδεμόνες κ.α.) και όχι οι δομές. Οι θέσεις ωφελούμενων στις παραπάνω δομές – σύμφωνα με 

την άδεια λειτουργίας της κάθε δομής, είναι 120 για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών «Μπατάνι» και 60 για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Βεγορίτιδας 

«Παιδική Πολιτεία». Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στις δύο παραπάνω δομές 

είναι 7.  

 

1.4.6.  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Ορίζοντας»  

 

          Σκοπός των Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 

είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών 

μέσω προγραμμάτων έκφρασης και 

ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης 

ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και 

σωματικής αγωγής. 
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Επίσης η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προ επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό- 

συγγενικό τους περιβάλλον.  

Το 2021 έγινε η προμήθεια ενός νέου 

καινούριου λεωφορείου 25 θέσεων δωρεά της 

εταιρείας του αγωγού TAP. 

Η δομή έχει ενταχθεί ως ανάδοχος στο 

Ε.Σ.Π.Α. με τελικό δικαιούχο την Ελληνική 

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης ΕΕΤΑΑ, με νέο σύστημα 

χρηματοδότησης όπου χρηματοδοτούνται οι 

χρήστες των υπηρεσιών (μητέρες, κηδεμόνες 

παιδιών με ειδικές ανάγκες, κ.α.) και όχι οι δομές. 

Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται στην δομή είναι 7. Η διάρκεια της σύμβασης 

που θα υπογραφεί με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. είναι μέχρι της 31-8-2022 και αφορά 30 ωφελούμενους που 

έχουν ενταχθεί στη δράση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι την παρούσα χρονική στιγμή το Κέντρο 

δημιουργικής Απασχόλησης ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «Ορίζοντας» παρέχει υπηρεσίες μόνο σε ωφελούμενους 

που προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρό 

ενδεχόμενο απώλειας σημαντικών ποσών που θα εισπράττονταν από την ΕΕΤΑΑ σύμφωνα με την 

σύμβαση.     

 

1.4.7.  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.  

 

Η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) 

απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα μη 

δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 

(κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.), των 

οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα 

φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή 

προβλήματα υγείας και αδυνατεί να 

ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει 

αναλάβει.  

Η δομή στοχεύει:  

• Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα 

ωφελούμενων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας 

σε ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα 
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(άτομα με κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λ.π). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η 

ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή 

τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της 

οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.       

• Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά 

εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Το Κέντρο Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργεί στα πλαίσια της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 

στεγάζεται σε κτίριο εντός του πολεοδομικού ιστού της πόλης στην περιοχή Κιουπρί. Ο χώρος 

έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη 

νομοθεσία και τις ανάγκες των ωφελούμενων του προγράμματος. Την παρούσα χρονική η δομή 

χρηματοδοτείται  ενταγμένη στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

1.4.8.  Κοινωνικό Φροντιστήριο    

Στο Π.Ε.Π. Κ.Μ. στον ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας - ΕΚΤ» εντάθηκε η δημιουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου με προϋπολογισμό 

148.800,00 € για δύο έτη ύστερα από τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης.   

Η δομή ξεκίνησε την λειτουργία της τον 

Σεπτέμβριο 2020 και η αναμένεται η ολοκλήρωση του 

προγράμματος τον Ιούνιο του 2022.  Η ανταπόκριση 

των πολιτών στις υπηρεσίες εκπαίδευσης της δομής 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική γεγονός  που 

αποτυπώθηκε στις αιτήσεις για συμμετοχή στην δομή 

που ξεπέρασαν τις 100. Την εκπαιδευτική χρονιά 2021-

2022 οι μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι 

περισσότεροι από 60 και αρκετοί από αυτούς 

διδάσκονται αρκετά μαθήματα της τάξης τους.  

Στην δομή εργάζονται ως ωρομίσθιοι 8 

καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η 

λειτουργεία της υποστηρίζεται από μία διοικητική 

υπάλληλο. Τα μαθήματα που διεξάγονται αφορούν όλες 

τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Με την αναστολή 

λειτουργίας των  δομών εκπαίδευσης όλα τα μαθήματα 

γίνονται με τηλεκπαίδευση.  

Θα πρέπει να γίνει διερεύνησή των πιθανών χρηματοδοτήσεων ώστε να συνεχιστεί η 

καινοτόμα και σημαντική δράση και λειτουργία της δομής.   
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1.4.9.  Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων     

 

Η διαχείριση των παραπάνω προγραμμάτων, η αναζήτηση νέων προγραμμάτων - που 

συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς λειτουργίας της κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης - 

και η υποβολή τους στις αρμόδιες αρχές γίνεται από το παραπάνω γραφείο. Στα πλαίσια 

λειτουργίας του γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων είναι δυνατή η συνεργασία της 

επιχείρησης με άλλους φορείς και κυρίως με το αντίστοιχο τμήμα προγραμματισμού του Δήμου 

Έδεσσας. Το γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχει υπό την επίβλεψη του την υλοποίηση του 

φυσικού αντικειμένου και σε συνεργασία με το λογιστήριο της Επιχείρησης το οικονομικό 

αντικείμενο των Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οργανώνει και συντονίζει 

όλες τις παρεπόμενες δράσεις και ενέργειες που προκύπτουν από την υλοποίηση των 

προγραμμάτων όπως ημερίδες, συνέδρια, επαφές με δημόσιες υπηρεσίες, με κοινωνικούς, 

πολιτιστικούς και οικονομικούς φορείς  της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Έδεσσας.  

Για το 2022 προγραμματίζεται η ένταξη της ανακαίνισης του Λαογραφικού Μουσείου σε 

κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο,  η ολοκλήρωση (κλείσιμο) της πράξης με τίτλο “INTERACTIVE 

AND VIRTUAL PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE & CINEMA” και ακρωνύμιο 

“CINECULTURE” και ποσό προϋπολογισμού που αφορά τον φορέα μας περίπου 57.000 € και του 

προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κεντρική Μακεδονία.  

 

 

1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

Ο τομέας του πολιτιστικού τουρισμού είναι από αυτούς που έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από 

την πανδημία Covid19. Το 2019 η Edessacity card είχε συνεχή ανοδική πορεία που 

αποδεικνύει την αύξηση του τουρισμού στην 

περιοχή μας καθώς και τις υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες που προσφέρονται στους 

τουρίστες. Με την έλευση της πανδημίας οι 

εισπράξεις από τις δομές τουριστικού 

ενδιαφέροντος σε κάποιες δομές ουσιαστικά 

μηδενίστηκαν. Το 2021 είχαμε μία μικρή 

αλλά σημαντική αύξηση λόγο της άρσης των 

περιοριστικών μέτρων που ελπίζουμε να 

συνεχιστεί και το 2022.   

1.5.1.  Γραφείο Περιβάλλοντος & 

Πολιτιστικού Τουρισμού  
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Η λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτιστικού Τουρισμού θεωρείται 

επιβεβλημένη, με δεδομένη την ανάγκη συντονισμού των δύο παραπάνω δραστηριοτήτων, οι 

οποίες έχουν άμεση σύνδεση. Το γραφείο Περιβάλλοντος & Πολιτιστικού Τουρισμού συντονίζει 

την λειτουργία δομών πληροφόρησης και ενημέρωσης, την συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες και 

συνέδρια περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και τις εκδόσεις σε έντυπή 

μορφή αλλά και την ηλεκτρονική προβολή της 

περιοχής με την λειτουργία δικτυακού τόπου.   

Η αυτόνομη συμμετοχή στην  Έκθεση Τουρισμού 

Philoxenia  συνεχίστηκε και το 2021 

εμπλουτισμένη και αναβαθμισμένη πλαισιωμένη 

από πολλές επιχειρήσεις του Δήμου Έδεσσας που 

δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και σε 

παρεμφερείς τομείς.  Επιπλέον μία σημαντική 

καινοτομία που ξεκίνησε και θα συνεχιστεί 

εμπλουτισμένη το 2019 είναι η καθιέρωση της 

«Edessa City Card η κάρτα της Πόλης» με την 

οποία ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί πλήθος 

αξιοθέατων και να τύχει σημαντικές εκπτώσεις σε 

πολλές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  Η κάρτα αυτή είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την 

περαιτέρω αξιοποίηση του τουριστικού προϊόντος και παράλληλα για την βελτίωση της 

ικανοποίησης των επισκεπτών του Δήμου Έδεσσας.  

 

1.5.2.  Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών Έδεσσας  

Το 2017 κατασκευάστηκε σε χώρο του 

πάρκινγκ μπροστά από το Δημοτικό Κέντρο 

Καταρρακτών το νέο Κέντρο 

Πληροφόρησης Επισκεπτών το οποίο είναι ένα 

σύγχρονο κτήριο με γυάλινη πρόσοψη 

σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει 

απρόσκοπτα υπηρεσίες προς τους χιλιάδες επισκέπτες 

της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής.  

Το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο και αποτελεί το σημείο 

αναφοράς για την πληροφόρηση των επισκεπτών αλλά κυρίως για την διάχυση τους σε αξιοθέατά 

εντός της πόλης (Μύλοι, Ενυδρείο – Ερπετάρειο, Λαογραφικό Μουσείο, κ.λ.π.) αλλά και εκτός 

όπως υγροβιότοπος Άγρα Βρυτών Νησίου, Λίμνη Βεγορίτιδα, Παλιός Αγ. Αθανάσιος.   

 

1.5.3.  Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου   
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Ο Υγρότοπος Άγρα-

Βρυτών-Νησίου αποτελεί μία 

προστατευόμενη περιοχή 

μίας και φιλοξενεί μεγάλο 

αριθμό από σπάνια είναι 

ορνιθοπανίδας. Η περιοχή 

ανήκει στον κατάλογο των 

προστατευόμενων περιοχών 

που πρότεινε η χώρα μας για 

ένταξη στο δίκτυο NATURA 

2000. Στα πλαίσια των δράσεων 

(Ευρωπαϊκά προγράμματα  LIFE, Ιnterreg, κ.α.)  που υλοποίησε  ο Δήμος Έδεσσας για την 

προστασία και ανάδειξη του έχει κατασκευαστεί ένας ξύλινος οικίσκος που μπορεί να 

λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα περιβάλλοντος και 

προστατευόμενων περιοχών.  

Ύστερα από την δωρεά 250 περίπου βαλσαμωμένων ζώων που έγινε τον Αύγουστο του 

2020 αποφασίστηκε η δημιουργία ενός Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με την προβολή των 

εκθεμάτων που μας δωρίσθηκαν. Από τον Οκτώβριο του 2020 ξεκίνησαν οι εργασίες ανακαίνισης 

του χώρου (που ήταν εγκαταλειμμένος χωρίς καμία ουσιαστικά συντήρηση για αρκετά χρόνια) 

και τον Σεπτέμβριο του 2021 έγιναν τα εγκαίνια του Μουσείου. Η δημιουργία του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας και η λειτουργία του εντός του 2021 θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση 

του τουριστικού προϊόντος της περιοχής (εντασσόμενο στην Edessacity card) και στην προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της ευαισθητοποίησης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με το ΚΠΕ Έδεσσας – Γιαννιτσών. 

 

 

1.5.4.  Μύλος Περτσεμπλή – «Μύλος της Γεύσης»       
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Στα μέσα του 2016 λειτούργησε 

οργανωμένα και σύμφωνα με καθορισμένο 

πρόγραμμα για πρώτη φορά – ύστερα από την 

έγκρισή των παραχώρησης των χώρων του 

Υπαίθριου Μουσείου Νερού -  ο Μύλος 

Περτσεμπλή. Έγινε ουσιαστική αξιοποίηση των 

μηχανημάτων που εγκαταστάθηκαν από το 

πρόγραμμα ΚΑΙΜΑΚ και με την τοποθέτηση ενός 

υπαλλήλου δίνεται η ευκαιρία της ενημέρωσης 

των επισκεπτών και δεκάδων σχολείων, στα πλαίσια εκπαιδευτικών εκδρομών, για την ιστορία, 

την γαστρονομία και την παράδοση της περιοχής.  

Σε όλους τους επισκέπτες προβάλλεται 

εκπαιδευτικό βίντεο σχετικό με την ιστορία και 

τις γαστρονομικές παραδόσεις της περιοχής, 

γίνεται προφορική ενημέρωση σχετική με 

την μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της. 

Η είσοδος στον χώρο γίνεται με την 

καταβολή αντιτίμου, ο χώρος έχει ενταχθεί 

στη δράση Edessa City Card.  

 

1.5.5.  Μύλος Αρδίτσογλου – «Μύλος του Νερού» - Έκθεση Ορυκτών 

 

Στο ετήσιο πρόγραμμα για το έτος 2018 είχε τεθεί 

ως στόχος η λειτουργία του Μύλου Αρδίτσογλου ως 

Μύλος του Νερού και η ένταξη του στο συνεχώς υπό 

διεύρυνση δίκτυο επισκέψιμων χώρων του Δήμου 

Έδεσσας. Ο στόχος αυτός επιτευχθεί και από τον Απρίλιο 

του 2018 ο Μύλος του Νερού ήταν προβάσιμος στους 

επισκέπτες. Εντός του κτηρίου έχει εγκατασταθεί πλήρες 

σύστημα οπτιακουστικών μέσων μέσω των οποίων 

γίνεται η ενημέρωση των επισκεπτών. 

Στον πρώτο όροφο του κτηρίου λειτούργησε εντός του 2019 μία σημαντική έκθεση 

πετρωμάτων ύστερα από την ευγενική παραχώρηση μίας σημαντικής συλλογής πετρωμάτων από 

Έλληνα κάτοικο εξωτερικού προς τον Δήμο Έδεσσας.  

Η είσοδος στον χώρο γίνεται με την καταβολή αντιτίμου, ο χώρος έχει ενταχθεί στη δράση 

Edessa City Card.  

 

1.5.6.  Πρατήριο Καταρρακτών  
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To κτήριο του παλιού Κέντρου 

Πληροφόρησης Επισκεπτών Έδεσσας μετά την 

μετεγκατάσταση μετατράπηκε με τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις σε πρατήριο πώλησης 

παραδοσιακών τοπικών προϊόντων από 

συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις της περιοχής, 

ειδών χειροτεχνίας  που κατασκευάζονται από τους 

ωφελούμενους των δομών ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

«Ορίζοντας» και το Παραγωγικό Εργαστήριο 

ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Περίτεχνο», βιβλίων εκδόσεων της επιχείρησης αλλά και Εδεσσαίων 

συγγραφέων, καρτ ποστάλ και μαγνητάκια με θέμα την Έδεσσα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς 

και πολλών άλλων ειδών που συνάδουν με το πνεύμα και τον χαρακτήρα της επιχείρησης. 

Ιδιαίτερη επιμέλεια δίδεται στον τοπικό χαρακτήρα των προϊόντων καθώς και στην αξιοποίηση 

πολιτιστικών και άλλων πόρων που ανήκουν στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  

 

 

 

 

1.5.7.  Εκδόσεις – Έντυπη και Ηλεκτρονική προβολή δράσεων    

 

Η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. μέσω ηλεκτρονικής προβολής και 

ενημέρωσης προβάλει όλη την περιοχή του Δήμου 

Έδεσσας και του Νομού Πέλλας σε εκατομμύρια 

πολίτες όλου του κόσμου που διαθέτουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα οι δημότες έχουν την 

δυνατότητα πληροφόρησης και ενημέρωσης για 

διάφορα 

τρέχοντα 

θέματα, 

σε 

πολλούς 

τομείς, 

όπως την 

ιστορία τη 

περιοχής, 

τις 

πολιτιστικ

ές 

εκδηλώσει

ΑΔΑ: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ



 27 

ς που διοργανώνονται, τις τοπικές παραδοσιακές εκδηλώσεις, θέματα περιβάλλοντος, και άλλα 

πολλά. Γενικά αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης και ανάδειξης των δράσεων της 

επιχείρησης.  

Οι εκδόσεις σε έντυπη μορφή αποτελούν μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία και δράση της  

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Κάθε έτος σχεδιάζονται εκτυπώνονται και διανέμονται πλήθος εντύπων όπως ο 

ετήσιος οδηγός για τον Δήμο Έδεσσας μέσω του οποίου οι επισκέπτες λαμβάνουν χρηστικές 

πληροφορίες για τον Δήμο Έδεσσας, τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις και άλλα, έντυπα που 

αφορούν εκδηλώσεις πολιτισμού όπως φυλλάδια αφίσες & μπάνερ  για την Ανθοέκθεση και το 

πρόγραμμα εκδηλώσεων της, φυλλάδιο και αφίσα για το εαρινό φεστιβάλ, φυλλάδιο αφίσα, 

αεροπανό για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, κ.α. Γενικά κάθε εκδήλωση και διοργάνωση της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. υποστηρίζεται με την έκδοση εντύπων ώστε να υπάρξει έγκαιρη και σωστή 

ενημέρωση των δημοτών και των επισκεπτών για αυτές.  

Ένας ενδεικτικός πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται μόνο τα βιβλία των οποίων την 

έκδοση χρηματοδότησε η ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και έχει στην κατοχή της το ISBN του βιβλίου 

είναι ο παρακάτω:  

Τίτλος Έκδοσης  Εκδότης  Έτος  

Παραμύθια από την Έδεσσα και 

την περιοχή της  

Φιλοπρόοδος Σύλλογός 

Έδεσσας «Μέγας 

Αλέξανδρος – Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Έδεσσας    

2021 

Άγρας Έδεσσας στην εποχή του 

σιδήρου  

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Έδεσσας  

2021 

«Με τα μάτια των ξένων» 

Περιηγητές στην Έδεσσα κι την 

Πέλλα 1328-1912 

Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Έδεσσας – Φ.Σ. Μέγ. 

Αλέξανδρος 

2019 

Εν Βοδενοίς Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Έδεσσας – Φ.Σ. Μέγ. 

Αλέξανδρος 

2016 

Αγγελής Γάτσος  Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου 

Έδεσσας  

2012 

ΒΙΒΛΙΟ : Βαρόσι : Χθες και 

σήμερα 

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2009 

ΒΙΒΛΙΟ : Ορεινή Πέλλα EXPLORER - Δημοτική 

Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2006 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΌΣ: 

Έδεσσα και Ορεινή Πέλλα    

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

Ετησία Έκδοση  

2001 έως και σήμερα 

ΒΙΒΛΙΟ: Η φορεσιά της 

Έδεσσας και της περιοχής της  

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2006 
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ΒΙΒΛΙΟ CD: Μακεδονική 

Μουσική 

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας 

2006 

ΒΙΒΛΙΟ: Τα πουλιά στην λίμνη 

Άγρα-Βρυτών-Νησίου 

Αναγνώριση και Προστασία 

τους 

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2003 

ΒΙΒΛΙΟ : Η τοπική κουζίνα της 

Έδεσσας ως στοιχείο του 

λαϊκού της πολιτισμού 

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2002 

ΒΙΒΛΙΟ: Ο κλασικός 

Αθλητισμός στην Έδεσσα τον 

20ο αιώνα  

Δημοτική Επιχείρηση 

«Καταρράκτες Έδεσσας»   

2002 

Για το 2022 προγραμματίζεται η έκδοσή δύο ή τριών  βιβλίων – ιστορικού και πολιτιστικού 

περιεχομένου -  με την υποστήριξη της επιχείρησης ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα.   

 

 

 

1.6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

 

Οι ανωτέρω δραστηριότητες πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε 

όλες τις παραπάνω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης 

όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων.  

2. Κατανομή δράσεων μέσα στο έτος  

Οι παραπάνω δράσεις (οι οποίες λειτουργούν την παρούσα χρονική στιγμή)  κατανέμονται ανά 

έτος στον παρακάτω πίνακα. Η διάρκεια του προγράμματος δράσης ορίζεται από  1/1/2022 έως 

31/12/2022.   

Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική 

δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου.  

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΣ  2021 

(αριθμός μηνών) 

1.1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1.1.1. Διοργάνωση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων  
12 

1.1.2. Λειτουργία Αιθουσών Πολιτιστικού 

κέντρου – Παρθεναγωγείου    
12 

1.1.3. Λειτουργία Ενυδρείου – Ερπεταρείου   12 

1.1.4 Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου 12 

1.1.5. Λειτουργία Θερινού Κινηματογράφου    5 μήνες  Ιούνιος –Σεπτέμβριος  

1.1.6. Λειτουργία τμήματος ωδείου,  

χορωδίας φιλαρμονικής. 
10 μήνες  Σεπτέμβριος - Μάιος 

 

ΑΔΑ: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ



 29 

1.2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

1.2.1. Αθλητικές Διοργανώσεις 12 

1.2.2.  Λειτουργία & Διαχείριση Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου  
7 

  

 

  

1.3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

1.3.1. Λειτουργία του  Παραγωγικού 

Εργαστηρίου ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες «Περίτεχνο» 

12 

 
1.4. ΔΟΜΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

1.4.1. Βοήθεια Στο Σπίτι Ι  

1.4.2. Βοήθεια Στο Σπίτι ΙΙ  

1.4.3. Βοήθεια Στο Σπίτι ΙΙ  

1.4.4.  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών «Μπατάνι» 
12 

1.4.5.  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών «Βεγορίτιδας» 
12 

1.4.6.  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 

«Ορίζοντας» 

11 μήνες Η δομή παραμένει κλειστή τον μήνα 

Αύγουστο  

1.4.7.  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων Κ.Η.Φ.Η.   
12 

1.4.8. Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου 

Έδεσσας 

10 μήνες Η δομή θα παραμένει κλειστή τους 

μήνες Ιούλιο -  Αύγουστο 

1.4.9.  Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων   12 

 

1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ    

1.5.1. Γραφείο Περιβάλλοντος & 

Πολιτιστικού Τουρισμού 
12 

1.5.2. Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών 

Έδεσσας 
12 

1.5.3.  Κέντρο Φυσικής Ιστορίας Υγροτόπου 

Άγρα – Βρυτών – Νησίου    
12  

1.5.4.  Μύλος Περτσεμπλή - Μύλος των 

Γεύσεων  
12 

1.5.5.  Μύλος Αρδίτσογλου  - Μύλος του 

Νερού  
12 

1.5.6. Πρατήριο Καταρρακτών 12 

1.5.7.  Εκδόσεις – Έντυπη και  Ηλεκτρονική 

προβολή δράσεων    
12 

 

1.6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΔΑ: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ



 30 

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  

1.6.1. Διοικητική Υποστήριξη   12 
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3. Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες 

του ΟΤΑ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα οι Δήμοι έχουν μεταξύ άλλων τις 

κάτωθι αρμοδιότητες:  

«Οι δημοτικές και οι κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, 

σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την 

ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής 

κοινωνίας». 

Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως, τους τομείς: 

α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  

των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, 

συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων,  σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού  αερίου, 

σύμφωνα με  την κείμενη νομοθεσία. 

3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων  και γενικότερα δικτύων ενέργειας,  εντός 

των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της  ανάπτυξης 

της τοπικής οικονομίας. 

4. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές  

βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του 

χωροταξικού σχεδιασμού. 

5. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής  

τους. 

6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας  και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της  

περιοχής τους. 

7. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της  τοπικής 

οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και  

εγγειοβελτιωτικών έργων. 

8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των  

περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία  

θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. 

9. Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους, καθώς και η  

κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων. 

10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση  δημοτικών και κοινοτικών αγορών. 

11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων. 
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12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας  και 

η κατασκευή,  συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων. 

13. Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών. 

14. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  

βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται 

από το Δημόσιο. 

 

β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού,  

αρχιτεκτονικού και  πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών 

πολιτικών. 

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των  

εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η 

καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 

3. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. 

4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή  

και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων  

αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για  

την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από  

εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που  

διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

7. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων  οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης. 

8. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειάς τους,  

κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται 

μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

9. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή  

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

10.Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον  

καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 

 

 

γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, στον 

οποίο  περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και  

τα χωριά όπως  η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, 

τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η  δημιουργία  χώρων 

πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 
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2. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη  

μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την 

αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται  στο άρθρο 83  και στη σχετική νομοθεσία. 

3. Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων  

στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

4. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων 

της  κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων 

για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

5. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των  

εμποροπανηγύρεων,  για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην 

περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για  την προσωρινή διαμονή 

μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.  

6. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς  

και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης  

διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης  

νομοθεσίας. 

7. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή 

σχετικά  με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών 

και  υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις  

αρμόδιες αρχές. 

8. Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και εγκατάστασης  

καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας τους που 

επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον,  καθώς και την αισθητική, 

φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης. 

9. Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία  

λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της  

διοίκησης. 

10. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο  υγειονομικός 

έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο υγειονομικός έλεγχος  των 

καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της  

ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων  

του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα  

και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

11. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των  κατοίκων, 

όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των 

υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και  εργαλεία στις οδούς του 

δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για  την προστασία από 
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επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε  εργασίες που εκτελούνται 

και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για  τη ζωή και την περιουσία 

των κατοίκων. 

12. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των  πόλεων 

και των οικισμών. 

13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους. 

14. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση  

κτισμάτων. 

 

δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και  

πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο  των εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης,  

με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων  

Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και  κυρίως 

των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του  εθνικού και 

ευρωπαϊκού σχεδιασμού. 

3. Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη  

συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την 

υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και  στην 

προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών  και 

Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  

δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. 

 

ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και  

κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και 

λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και  βρεφονηπιακών σταθμών, 

βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, 

ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,  γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή 

σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων. 

2. Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη  

μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών 

υγείας  και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων,  

κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής  

υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 

συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά  εξαρτησιογόνων ουσιών. 
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3. Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση  

δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, 

ειδών  διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 

διαβίωσης κατά  τις προβλέψεις αυτού του Κώδικα. 

4. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών  

για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με τη δημιουργία Τοπικών 

Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

5. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την  

ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική,  

οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη  

δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων  

εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του  

έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας. 

 

 

στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού  συστήματος 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η  καθαριότητα και η 

φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 

2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 

3.Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 

5. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή  

των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό 

επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,  μουσείων, πινακοθηκών, 

κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας  μουσικής, σχολών χορού, 

ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή  πολιτιστικών προγραμμάτων. 

6. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων  

της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 

7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και  

κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η  

συμμετοχή τους σε αυτά. 

9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα  

με την κείμενη νομοθεσία. 

10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. 

11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και  

κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης. 
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12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση  

αθλητικών εκδηλώσεων. 

 

ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 

1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,  

ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά 

τους όρια. 

2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο  

πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και  

δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού  

σχεδιασμού. 

3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την  

πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους. 

 

Από την ανάλυση των ανωτέρω, είναι φανερή η σύνδεσή των δραστηριοτήτων στις 

οποίες μπορεί να δραστηριοποιηθεί μία Κοινωφελής Επιχείρηση ΟΤΑ και στην 

προκειμένη περίπτωση η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας 

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε) με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ.  
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4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση  

4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων  

Συγκεντρωτικά ανά έτος το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022 
02.13 Αυτοκίνητα Λεωφορεία  00,00 

02.13.00.00 Αυτοκίνητα Λεωφορεία  00,00 

   
02.14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 25.500,00 

02.14.00 Έπιπλα 1.000,00 

02.14.00.00 Έπιπλα 1.000,00 

02.14.01 Σκεύη 500,00 

02.14.01.00 Σκεύη 500,00 

02.14.02 Μηχανές γραφείων 0,00 

02.14.02.00 Μηχανές γραφείων 0,00 

02.14.03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 4.000,00 

02.14.03.02 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα μηχανήματα  4.000,00 

0214.09 Λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 

0214.09.00 Λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 

   
02.20 Εμπορεύματα  17.000,00 

02.20.00.00 Προμήθειες Εμπορευμάτων  17.000,00 

   
02.53 Πιστωτές Διάφοροι  0.000,00 

02.53.00  Πιστωτές διάφοροι   0.000,00 

   
02.54 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη  0,00 

02.54.03 Φόροι Τέλη αμοιβών Προσωπικού  0,00 

02.54.03.00 Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (82.21.001) 0,00 

02.54.03.03 Φόρος Αλληλεγγύης (82.21.001) 0,00 

02.54.04 Φόροι Τέλη αμοιβών Τρίτων  0,00 

02.54.99.02 Ρύθμιση οφειλών Δ.Ο.Υ. ΠΟΕ 0,00 

   
02.55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 

02.55.00  ΙΚΑ  0,00 

   
02.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  973.000,00 

02.60.00.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  783.000,00 

02.60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές  190.000,00 

   
02.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  57.113,00 

02.61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενων σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος  

30.050,00 

02.61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων  1.500,00 

02.61.00.04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών  3.750,00 

02.61.00.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 24.800,00 

   
02.61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελευθέρων επαγγελματιών  23.700,00 

02.61.01.00 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων (Προέδρου) 8.700,00 

02.61.01.02 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων (Τίτλος κτήσης)  15.000,00 
 

  
02.61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενων σε παρακράτηση φόρου  3.363,00 

02.61.90.01 Αμοιβές Τεχνικού & Ιατρού Ασφαλείας  3.363,00 
 

 , 

02.62 Παροχές  Τρίτων  100.142,00 

02.62.03 Τηλεπικοινωνίες  8.650,00 

02.62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά  8.000,00 

02.62.03.02 Ταχυδρομικά  500,00 
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02.62.03.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 150,00 

   
02.62.04 Ενοίκια  17.032,00 

02.62.04.01 Ενοίκια κτηρίου ΚΗΦΗ 12.432,00 

02.62.04.02 Ενοίκια αποθήκης  6.360,00 

   
02.62.05 Ασφάλιστρα  2.500,00 

02.62.05.01 

Αυτοκινήτων επιβατικών  ΕΕΡ 6646 ΒΣΣ,  ΕΕΝ 6334 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ, ΕΕΚ6480 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΕΕΤ 6699 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ , ΚΙΗ 1697 ΒΣΣ ΑΡΝΙΣΣΑ,  
ΕΕΤ  2.500,00 

   
02.62.07 Επισκευές και συντηρήσεις  35.000,00 

02.62.07.01 Κτιρίων-Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων  28.000,00 

02.62.07.03 Μεταφορικών μέσων 4.000,00 

02.62.07.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (κλιματιστικά, Η/Υ, κ.α.)  3.000,00 

   
02.62.98 Λοιπές Παροχές Τρίτων  35.200,00 

02.62.98.00 Ηλεκτρικό ρεύμα  35.000,00 

02.62.98.02 Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)  200,00 

   
02.63 Φόροι - Τέλη  3.100,00 

02.63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος  1.500,00 

02.63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος  1.500,00 

   
02.63.03 Φόροι τέλη κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων  1.600,00 

02.63.03.00 

Αυτοκινήτων επιβατικών ΕΕΡ 6646 ΒΣΣ,  ΕΕΝ 6334 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ, ΕΕΚ6480 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ , ΕΕΤ 6699 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ , ΚΙΗ 1697 ΒΣΣ ΑΡΝΙΣΣΑ,  
ΕΕΤ 1.600,00 

   
02.64 Διάφορα έξοδα  151.500,00 

02.64.00 Έξοδα μεταφορών 16.700,00 

02.64.00.00 

Έξοδα κινήσεως (καύσιμα-λιπαντικά-διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων ΚΗΙ 1672 
ΒΣΣ, KHI 1697 ΒΣΣ, ΕΕΡ 6646 ΒΣΣ,  ΕΕΝ 6334 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΜΕΑ, ΕΕΚ6480 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  13.000,00 

02.64.00.01 
Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων (μεταφορά ωφελούμενων 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ μετακινήσεις καθηγητών Ωδείου, κ.λ.π.)  2.000,00 

02.64.00.02 Έξοδα μεταφοράς υλικών-αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων 700,00 

02.64.00.05 
Έξοδα μεταφοράς με μεταφορικά μέσα τρίτων (για καλλιτεχνικές, πολιτιστικές και 
εκδηλώσεις προβολής)  1.000,00 

   
02.64.02 Έξοδα προβολής και διαφημίσεως  12.500,00 

02.64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο 1.500,00 

02.64.02.03 Διαφημίσεις στο INTERNET  00,00 

02.64.02.05 Έξοδα συνεδρίων δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 3.000,00 

02.64.02.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας  4.000,00 

02.64.02.07 Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων   4.000,00 

   
02.64.05 Συνδρομές - Εισφορές  100,00 

02.64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες  100,00 

   
02.64.07 Έντυπα και γραφική ύλη  12.100,00 

02.64.07.00 Έντυπα  4.000,00 

02.64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων  3.000,00 

02.64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων  2.000,00 

02.64.07.03 Γραφική Ύλη και Λοιπά Υλικά Γραφείων  3.000,00 

02.64.07.04 Αγορές Βιβλίων  100,00 

   
02.64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης  42.200,00 

02.64.08.00 Καύσιμα και Λοιπά Υλικά Θερμάνσεως  13.000,00 

02.64.08.01 Υλικά καθαριότητας  6.000,00 

02.64.08.02 Υλικά Φαρμακείου  1.200,00 

02.64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης  22.000,00 
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02.64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων  1.000,00 

      

02.64.98. Λοιπά διάφορα έξοδα  66.900,00 

02.64.98.02 Δικαστικά & έσοδα εξώδικών ενεργειών  100,00 

02.64.98.05 Έξοδα διαφόρων τρίτων  66.800,00 

   
02.65 Αμοιβές & Προμήθειες Τραπεζών   1.000,00 

02.65.10.20 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών  1.000,00 

   
02.81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα  150,00 

02.81.00 Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα  00,00 

02.81.00.00 Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις  150,00 

02.81.00.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων  0,00 

   
02.82 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων  507.800,00 

02.82.00.17 Λοιπά Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων  30.000,00 

02.82.21.001 Αποδόσεις φόρων μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 

02.82.22.001 Απόδοση ΟΓΑ 20% στο χαρτόσημο υπέρ αμοιβών Αιρετών  1.000,00 

02.82.23.001 Φόρος προμηθειών 1% καυσίμων  500,00 

02.82.23.002 
Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών (Τίτλος 
Κτήσης)  5.000,00 

02.82.23.004 Φόρος 4% επί λοιπών αγαθών  5.000,00 

02.82.23.008 Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών  8.000,00 

02.82.23.020 Φόρος προμηθειών 20% ελευθέρων επαγγελματικών  8.000,00 

02.82.24.001 Ειδική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2% 3.000,00 

02.82.24.002 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 9.000,00 

02.82.24.003 
Απόδοση κρατήσεων από Απεργία Υπαλλήλων & ΙΚΑ Ασθενείας κ.λ.π. υπέρ 
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  1.000,00 

02.82.24.004 Απόδοση χαρτοσήμου 3% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 

02.82.24.005 Απόδοση 0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 
02.82.24.006 Απόδοση ΟΓΑ 20% στο χαρτόσημο υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 
02.82.24.007 Χαρτόσημο 1% αποζημίωσης αιρετών  200,00 
02.82.24.008 0,06% κράτηση υπέρ προδικαστικών προσφυγών πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 0,2% 200,00 
02.82.24.009 0,02% υπέρ ΔΗΜΟΣ  200,00 
02.82.31.001 ΙΚΑ 370.000,00 

02.82.51.001 Πάγια Προκαταβολή (Προαιρετικές Δαπάνες Ο.Τ.Α.) 6.000,00 

02.82.99.001 Λοιπά έξοδα ΠΟΕ 100,00 

   
02.91 Αποθεματικό  132,49 

02.91.11.00 Αποθεματικό 132,49 

   
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.836.437,49 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.836.437,49 

   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ποσά € 

02.13 Αυτοκίνητα Λεωφορεία  00,00 

02.14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 25.500,00 

02.20 Εμπορεύματα  17.000,00 

02.53 Πιστωτές Διάφοροι  00,00 

02.54 Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη  00,00 

02.55 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 00,00 

02.60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  973.000,00 

02.61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων  57.113,00 

02.62 Παροχές  Τρίτων  100.142,00 

02.63 Φόροι - Τέλη  3.100,00 

02.64 Διάφορα έξοδα  151.500,00 

02.65 Τόκοι και συναφή έξοδα  1.000,00 

02.81 Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα  150,00 

02.82 Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων  507.800,00 

02.91 Αποθεματικό  132,49 
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ΣΥΝΟΛΟ  1.836.437,49 
4.2. Προϋπολογισμός λειτουργικών εσόδων   

Συγκεντρωτικά ανά έτος το κόστος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022 
    Ποσά € 

30 Πελάτες Διάφοροι  1.000,00 

30.00 Πελάτες διάφοροι (αναμενόμενες εισπράξεις από πελάτες παρελθόντων ετών) (73.00.25) 1.000,00 

      

36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 80.867,49 

36.01.01 Έσοδα χρήσεων 2020 εισπρακτέα εντός του 2021 (Βοήθεια Στο Σπίτι)  13.867,00 

36.01.02 Έσοδα χρήσεων 2020 εισπρακτέα εντός του 2021 (ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ)  50.000,00 

36.31.03 Έσοδα χρήσεων 2020 εισπρακτέα εντός του 2021 (ΚΗΦΗ)  0,00 

36.01.04 Έσοδα χρήσεων 2020 εισπρακτέα εντός του 2021 (CineCulture)  17.000,00 

      

41 Εισπράξεις φόρων προς απόδοση( λογαριασμός αντίθετος των εξόδων) 471.700,00 

41.21.001 Αποδόσεις φόρων μισθωτών υπηρεσιών 60.000,00 

41.22.001 Απόδοση ΟΓΑ 20% στο χαρτόσημο υπέρ αμοιβών Αιρετών  1.000,00 

41.23.001 Φόρος προμηθειών 1% καυσίμων  500,00 

41.23.002 Χαρτόσημο 3% & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών (Τίτλος Κτήσης)  5.000,00 

41.23.004 Φόρος 4% επί λοιπών αγαθών  5.000,00 

41.23.008 Φόρος 8% για παροχή υπηρεσιών  8.000,00 

41.23.020 Φόρος προμηθειών 20% ελευθέρων επαγγελματικών  8.000,00 

41.24.001 Ειδική εισφορά υπέρ Ταμείου Αλληλεγγύης 2% 3.000,00 

41.24.002 Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1% 9.000,00 

41.24.003 Απόδοση κρατήσεων από Απεργία Υπαλλήλων & ΙΚΑ Ασθενείας κ.λ.π.  1.000,00 

41.24.004 Απόδοση χαρτοσήμου 3% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 

41.24.005 Απόδοση 0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 

41.24.006 Απόδοση ΟΓΑ 20% στο χαρτόσημο υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων   200,00 

41.24.007 Χαρτόσημο 1% αποζημίωσης αιρετών  200,00 

41.24.008 0,06% κράτηση υπέρ προδικαστικών προσφυγών πλέον χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ 0,2% 200,00 

41.24.009 0,02% υπέρ ΔΗΜΟΣ  200,00 

41.31.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 370.000,00 

      

42 Πάγια Προκαταβολή 2.000,00 

42.12.001 Πάγια Προκαταβολή  2.000,00 

      

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων  32.000,00 

      

70.00.00 Πωλήσεις εμπορευμάτων (βιβλία, λευκώματα, κάρτες, κ.α.)  12.000,00 

70.00.02 Πωλήσεις εμπορευμάτων Πρατηρίου Καταρρακτών  20.000,00 

      

73 Πωλήσεις Υπηρεσιών  356.810,00 

      

73.00.10 Έσοδα από χορηγίες  5.000,00 

73.00.11 Έσοδα από εισιτήρια Ενυδρείου - Ερπεταρείου     33.000,00 

73.00.12 Έσοδα από εισιτήρια εκδηλώσεων Πολιτιστικού Καλοκαιριού - Θερινού Κινηματογράφου  3.000,00 

73.00.13 Έσοδα από Ωδείο (εγγραφές, δίδακτρά, παράβολα εξετάσεων)  25.000,00 

73.00.15 Έσοδα από περιηγήσεις-ενημερώσεις εκδρομικών ομάδων 00,00 

73.00.16 Έσοδα από Καλλιτεχνικά Εργαστήρια (εγγραφές, δίδακτρά)  00,00 

73.00.19 Έσοδα από εισιτήρια Λαογραφικού Μουσείου   1.000,00 

73.00.20 Έσοδα από εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΔΑΠ ΜΠΑΤΑΝΙ  1.000,00 

73.00.24 Έσοδα από ενοικίαση αιθουσών - χώρων της επιχείρησης  3.000,00 

73.00.27 Έσοδα από Δημοτικό Κολυμβητήριο   40.000,00 

73.00.28 Έσοδα από  Μύλο Περτσεμπλή  5.000,00 

73.60.80 Έσοδα για κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων  1.000,00 

73.74.00 Έσοδα από Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  239.810,00 
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74 Επιχορηγήσεις  835.000,00 

      

74.00.03 Επιχορήγηση Δήμου Έδεσσας παράγραφος 14 άρθρο 10  του Ν. 4071 700.000,00 

      

74.03.13 ΔΟΜΗ: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 00,00 

      

74.03.44 ΔΟΜΗ: ΚΗΦΗ  80.000,00 

   

74.03.55 ΔΟΜΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 55.000,00 

      

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και δωρεών  7.060,00 

    

75.00.01 Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου Δημοτικού Κολυμβητηρίου  2.460,00 

75.00.02 Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου Θερινού Κινηματογράφου  2.600,00 

75.20.00 Διάφορα έσοδα  2.000,00 

      

89 Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης  50.000,00 

      

89.00.00 Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης  50.000,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ  1.836.437,49 
      

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Ποσά σε € 

30 Πελάτες Διάφοροι  1.000,00 

36 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού  80.867,49 

41 Εισπράξεις φόρων προς απόδοση 471.700,00 

42 Πάγια Προκαταβολή  2.000,00 

70 Πωλήσεις εμπορευμάτων  32.000,00 

73 Πωλήσεις Υπηρεσιών  356.810,00 

74 Επιχορηγήσεις  835.000,00 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και δωρεών  7.060,00 

89 Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης  50.000,00 

      

ΣΥΝΟΛΟ  1.836.437,49 

 

5. Ύψος της χρηματοδότησης-επιχορήγησης της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) από τον Δήμο Έδεσσας για το 

έτος 2022 και ταμειακές ροές αυτού. 

Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου Έδεσσας και η ανάλυση του προγράμματος 

χρηματοδότησης προς την ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. για ολόκληρη τη διάρκεια του Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις 

επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν στα τμήματα  2 και 3 της παρούσας 

συνοπτικής περιγραφής.  

ΕΤΟΣ   (Α) 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

(Β) 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

(Γ) = (Α) – (Β)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΠΟ ΟΤΑ  

(ΠΟΣΟ ΣΕ €) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   
1.836.437,49 1.136.437,49 700.000,00 
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Σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης των εσόδων από τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης από τρίτους (ή είσπραξής τους νωρίτερα από τον παραπάνω υπολογισμό), είναι 

δυνατή η μετατροπή του ισοζυγίου των ανωτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες χρηματοδοτικού 

προγράμματος.  

Οι εκταμιεύσεις της ετήσιας χρηματοδότησης γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Ο 

παρακάτω πίνακας δεν είναι δεσμευτικός αλλά εξαρτάται  από την  χρηματοροή από τον Δήμο 

Έδεσσας στα πλαίσια υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και τις προγραμματισμένες 

δαπάνες υλοποίησης του.    

 

6. Αναθεώρηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022.   

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός 

του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη 

υπηρεσία, που δεν οδηγούν όμως σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον 

Δήμο.  

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του και νέα απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου. 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΙΑΤΡΙΔΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 75/2021 
 

           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τας μέλη 
να αποφασίσουν σχετικά. 
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 1.510/8-12-2021 έγγραφό της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, την αριθ. 75/2021 απόφαση 

της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 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 υπ’ αριθ. 75/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα «Κατάρτιση 

και ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022», όπως αυτή αναφέρεται στο 
σκεπτικό της παρούσας. 

        Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 376/2021 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:15 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 20-12-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

 

 

 
 

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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