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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2022». 

 
Σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7.859/17-6-2022 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 πέντε (5) από τα 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής- Αναπλ. μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. Μέλος. 
2.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

3.Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος. 
 

       Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση 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 σήμερα 

ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
        •Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 

αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια & 
εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας 
ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθμισμένων αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας». 
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 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 θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο – 9ο, 
1ο,2ο, 3ο, 5ο και 4ο. 
         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  το αριθ. 
πρωτ. 816/10-6-2022 έγγραφο για έγκριση της αριθμ 36/2022 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα την «Υποβολή αιτήματος προς το Δήμο για τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης 2022», η οποία έχει ως εξής: 

 
 

 
Αριθ. Αποφ. 36/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό 05/2022 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) 

στις 08 Ιουνίου 2022. 
 

Θέμα: Υποβολή αιτήματος προς τον Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης 2022.  

 

          Σήμερα Τετάρτη 08 Ιουνίου 2022 στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου του 

Δήμου Έδεσσας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 775/03-06-

2022 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα 

μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 & 2 της Υ.Α. 25027/84,  για λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά  (7) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία (Πρόεδρος) 1. Ταμβίσκου Ευτυχία 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) 
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(Αντιπρόεδρος)   

2. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος) 2. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος) 

3. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος) 3. Μίσκος  Βασίλειος (Μέλος) 

4. Χατζόγλου Ιωάννης (Μέλος) 4. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος) 

5. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)  

6. Σιώνης Αναστάσιος (αναπληρωματικό μέλος)  

7. Κυριακού Ευάγγελος (Μέλος ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων) 

 

 

Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών & 

Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Συμεωνίδης Ηρακλής. Τα 

πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Ζάσκα Αναστασία. 

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

συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:  

Για την χρηματοδότηση των υπηρεσιών, των δράσεων και γενικότερα της 

λειτουργείας της ΔΗΚΕΔΕ έχει εγκριθεί με την 376/2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Α.Δ.Α.: ΩΗΦΕΩΡΠ-ΦΒΠ το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2022 της ΔΗΚΕΔΕ 

όπου η διαφορά εσόδων εξόδων ανέρχεται σε 700.000 €. Επιπρόσθετα με την 22/2022 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Α.Δ.Α.: ΨΚΞΔΩΡΠ-ΞΦ6 εξειδικεύτηκε η 

χρηματοδότηση (πίστωση) της διαφοράς εσόδων εξόδων με το ποσό των 700.000 € που 

είχε προϋπολογιστεί σύμφωνα με τα δεδομένα του Νοεμβρίου 2021 όταν συντάχθηκε το 

ετήσιο πρόγραμμα δράσης.  

Οι αυξήσεις που έχουν παρατηρηθεί από τον Ιανουάριο του 2022 και μετά έχουν 

δημιουργήσει την ανάγκη αναπροσαρμογής του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2022 

διότι  όλα τα έξοδα είχαν προϋπολογισθεί σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαμε στην 

διάθεση μας τον Νοέμβριο του 2021 και τα οποία έχουν αλλάξει δραματικά.  

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι χρεώσεις ενέργειας στον υποσταθμό 

ηλεκτρικής ενέργειες που έχει η επιχείρηση:  

ΔΕΗ 2021 2022 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ     2.380,00 €         7.684,00 €  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ      2.170,00 €         6.563,00 €  

ΜΑΡΤΙΟΣ      2.061,00 €         9.531,00 €  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ      1.592,00 €         4.076,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ     8.203,00 €       27.854,00 €  
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Η Δ.Ε.Η. συνολικά για την χρονιά του 2021 ανήλθε στο ποσό των 31.915,00 € 

ενώ μόνο για το πρώτο τετράμηνο του 2022 στο ποσό των 27.854,00 €. Ένας αδρομερής 

προϋπολογισμός του συνολικού ποσού που θα απαιτηθεί για την κάλυψη  του κόστους 

ηλεκτρικής ενέργειες για το 2022 με βάση τον παραπάνω πίνακα και το ποσό ίσως 

ξεπεράσει τις 100.000 €.  

Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα, που το βιώνουμε όλοι, είναι η αύξηση των τιμών των 

καυσίμων για τα οχήματα, την θέρμανση κτηρίων και των πισινών του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί σε μικρότερο βαθμό αλλά είναι αισθητή 

σε όλες τις προμήθειες και τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε για την υλοποίηση των 

δράσεων και εκδηλώσεων που έχουνε προγραμματιστεί και υλοποιούνται στα πλαίσια 

του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2022. Η αναπροσαρμογή του Ετησίου 

Προγράμματος Δράσης κατά 70.000 € θα μειώσει τις αρνητικές συνέπειες των 

αυξήσεων οι οποίες έχουν επέλθει.  

Ενόψει των ανωτέρω η Πρόεδρος καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
     Εγκρίνει το αίτημα τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης με την 

ενίσχυση της χρηματοδότησης από τον Δήμο Έδεσσα κατά 70.000,00 € ώστε να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής .  

1.Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο της επιχείρησής για τις απαραίτητες ενέργειες.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 36/2022 

 

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

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη το αριθ. πρωτ. 816/10-6-2022 έγγραφό της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας, την αριθ. 36/2022 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. 36/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα «Υποβολή 
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αιτήματος προς το Δήμο για τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης 

2022», όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας. 
     Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 173/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:35 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 22-6-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος). 
 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα. 

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών &  Οικονομικών Υπηρεσιών.  

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών. 
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