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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 122/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

20. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 

ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8368/3.5.2018 έγγραφη 

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

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ.  Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

δ. Νησίου Χρήστος Τσαπκίνης 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας 

β. Ριζαρίου Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας με το αριθμ. πρωτ. 

515/24.4.2018 έγγραφό της προς το Δημοτικό Συμβούλιο διαβίβασε για έγκριση την 

αριθμ. 30/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με θέμα  «Έγκριση της 

τιμολογιακής πολιτικής έκδοσης εισιτηρίων σε χώρους ευθύνης και διαχείρισης της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.», με την οποία αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα εξής:  

«α) Η καθιέρωση της ενιαίας κάρτας εισόδου (Edessa City Card)  

ΤΙΜΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΗΣ (έως 31/12/18):  Edessa City Card 1 ημέρα / 24 ώρες με 

προσφερόμενη τιμή 5,00 € από την οριζόμενη κανονική τιμή 10.00 € με την οποία ο 

κάτοχος έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους περιγραφόμενους χώρους 

και τις δραστηριότητες με τις εκπτώσεις που ορίζονται κάθε φορά. Η παραγγελία της 

Edessa City Card μπορεί να γίνεται στο δικτυακό τόπο της Έδεσσας 

www.edessacity.gr ενώ ο χώρος έκδοσης της Edessa City Card ορίζεται το Κέντρο 

Τουριστικής Πληροφόρησης όπως επίσης και η υλοποίηση της εκπτωτικής πολιτικής 

όπως ορίζεται αναλυτικά παρακάτω.  

β) Εγκρίνει την  καθιέρωση ενιαίας τιμής εισόδου για κάθε μία δομή το αντίτιμο των 

2,00€. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν: 

- Μύλος της Γεύσης, Γενική Είσοδος 2,00€ 

- Ενυδρείο – Ερπετάριο, Γενική Είσοδος 2,00€ 

- Μύλος του Νερού & των 5 αισθήσεων, Γενική Είσοδος 2,00€ 

- Λαογραφικό μουσείο, Γενική Είσοδος 2,00€ 

- Κολυμβητήριο Έδεσσας, Γενική Είσοδος 2,00€ 

- Ερμηνεία & Ανάδειξη Περιηγητικής Διαδρομής "Οι Δρόμοι του Νερού", 

περιβαλλοντική Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση, Ενιαίο Εισιτήριο 1,00€ με ελάχιστο 

συμμετεχόντων ατόμων 20. 

- Ερμηνεία & Ανάδειξη Περιηγητικής Διαδρομής "Οι Δρόμοι του Κερασιού", 

περιβαλλοντική Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση, Ενιαίο Εισιτήριο 1,00€ με ελάχιστο 

συμμετεχόντων ατόμων 20.  

- Ερμηνεία & Ανάδειξη Περιηγητικής Διαδρομής "Ταξίδι στους Καταρράκτες 

Έδεσσας", περιβαλλοντική Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση, Ενιαίο Εισιτήριο 1,00€ με 

ελάχιστο συμμετεχόντων ατόμων 20. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η περιβαλλοντική ενημέρωση και η ανάδειξη των 

διαδρομών θα γίνεται καθημερινά στις 12:00 από το Κέντρο Πληροφόρησης. Στο 

πλαίσιο διευκόλυνσης των οικογενειών, τα παιδιά κάτω των 6 ετών μπορούν να 
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επισκέπτονται συνοδευόμενα από ενήλικες τους παραπάνω χώρους δωρεάν εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά.  

 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ειδικές εκπτώσεις μπορούν να παρέχονται για διευκόλυνση: 

α) Σε ομάδες (group). Ως ελάχιστος αριθμός ορίζονται τα 20 άτομα που καταβάλλουν 

και προτείνεται να δίνεται έκπτωση 20% επί της τιμής της κάρτας ή του εισιτηρίου 

εισόδου. Τα προγράμματα Ερμηνείας & Ανάδειξης Οικοπεριηγητικών διαδρομών 

εξαιρούνται από τις παραπάνω εκπτώσεις. ΕΠΙΠΛΕΟΝ MONO ΓΙΑ TOUR LEADER, 

ΞΕΝΑΓOΥΣ (1) Free Pass στο οργανωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί το GROUP με 

ελάχιστο αριθμό ατόμων 20. Σε περίπτωση που κάποιο τουριστικό γραφείο 

επικοινωνήσει με το Κέντρο Πληροφόρησης, θα μπορεί με το Α.Φ.Μ του και τα στοιχεία 

του να ανοίξει καρτέλα και να μπορεί να λαμβάνει την έκπτωση για κάθε group που θα 

φέρνει στην πόλη μας.  Ταυτόχρονα προτείνεται να υπάρχει η δυνατότητα σύναψης 

συμβολαίου με γραφεία που θέλουν να συνεργαστούν με την Δημοτική Επιχείρηση τα 

οποία θα συμπεριλαμβάνουν και επιπλέον οικονομικά κίνητρα που θα βοηθούν στην 

καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων.  

β) Σε Σχολικές Μονάδες (εκτός των σχολικών μονάδων του Δήμου Έδεσσας που θα 

είναι δωρεάν)  υπάρχει δυνατότητα επιλογής ενός ή παραπάνω επισκέψιμων χώρων 

καθώς και της ενημέρωσης της οικοπεριηγητικής διαδρομής.  Σε κάθε χώρο ξεχωριστά 

δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης 50% επί της τιμής γενικής εισόδου του εισιτηρίου. 

Καθώς και η δυνατότητα της ενημέρωσης της οικοπεριηγητικής διαδρομής με την τιμή 

του 1,00€ το άτομο / με μίνιμουμ 20 άτομα. ΣΥΝΟΔΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑ 20 

άτομα (1) Ελεύθερη Είσοδο (Free Pass) στο οργανωμένο πρόγραμμα που ακολουθεί 

η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ. Από την σχολική μονάδα θα ζητείται από το Κέντρο 

Πληροφόρησης να προσκομίζουν το σχετικό έγγραφο της εκδρομής που θα 

πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της σχολικής μονάδας και 

η πιστοποίηση της απόδοσης της σχετικής έκπτωσης. 

γ) Την εκπτωτική πολιτική στις ομάδες (group) και στις σχολικές μονάδες ορίζεται να 

εφαρμόζει αποκλειστικά το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης. Ζητήματα εκπτωτικής 

πολιτικής που δεν έχουν προβλεφθεί θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του προέδρου. 

2. Εγκρίνει την καθιέρωση ενιαίου ωραρίου λειτουργίας των δομών προκειμένου οι 

επισκέπτες να μπορούν να προγραμματίζουν την επίσκεψή τους ενώ παράλληλα να 

διευκολύνονται οι οργανωμένοι φορείς τουρισμού καθώς και οι σχολικές μονάδες να 

διαμορφώνουν τα προγράμματα επίσκεψης στην πόλη της Έδεσσας και της 

ευρύτερης περιοχής. 
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Συγκεκριμένα : 

Εγκρίνει το ενιαίο ωράριο λειτουργίας για πρόσβαση, στους επισκέπτες, στις 

παρακάτω δομές καθώς και σε όσες ενταχθούν στην Edessa City Card ύστερα από 

απόφαση του Προέδρου: 

α) Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, β) Edessa Gift Shop, γ) Ενυδρείο – Ερπετάριο 

δ) Μύλος των γεύσεων, ε) Μύλος του Νερού & των 5 αισθήσεων, ζ) Λαογραφικό 

μουσείο. 

β) Ώρες λειτουργίας και εισόδου επισκεπτών 10:00 μέχρι τις 16:00. Για τους χώρους 

που έχουν οικοξενάγηση – παρουσίαση, η τελευταία παρουσίαση θα γίνεται 15:45. Σε 

περίπτωση που κάποιος επισκεφθεί τον χώρο μετά τις 15:45 θα έχει το δικαίωμα 

εισόδου για να δει τον χώρο και έως την ώρα λήξης δηλαδή την 16.00. Ο χώρος θα 

κλείνει μετά την αποχώρηση του τελευταίου επισκέπτη και θα είναι έτοιμος για 

λειτουργία την επόμενη ημέρα.  

3.   Με την λήψη της παρούσας απόφασης στους παραπάνω χώρους θα 

ανακοινώνονται με ενιαίο τρόπο στην είσοδο, μόνο α) η Κάρτα Λειτουργίας του 

εκάστοτε χώρου και β) η Edessa City Card ενώ υποχρέωση αποτελεί η ενημέρωση για 

την υπόλοιπη λειτουργία χώρων καθώς και των δυνατοτήτων των επισκεπτών που 

απορρέουν με/από την χρήση της Edessa City Card.» 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους Ευτυχία 

Ταμβίσκου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου και Μιχαήλ Φουνταλή, προκειμένου να 

εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθ. 

30/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης,   καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93, 

256 & 259 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Εγκρίνει την αριθμ. 30/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας με θέμα «Έγκριση της 

τιμολογιακής πολιτικής έκδοσης εισιτηρίων σε χώρους ευθύνης και διαχείρισης της 

ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.», όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
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Η Δημοτική Σύμβουλος Ευτυχία Ταμβίσκου, μειοψηφεί με την παραπάνω 

απόφαση μόνο όσον αφορά την είσοδο των επισκεπτών στο κολυμβητήριο χωρίς 

προηγούμενο ιατρικό έλεγχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, Γεώργιος 

Παρθενόπουλος, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος, Μιχαήλ 

Φουνταλής, μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  23.5.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής 

 Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου 

 Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

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

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 
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