
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  70/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

13. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΒΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩ 

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19   

 

 Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6.556/13.5.2021 

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» όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 

της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 

19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

4 Δελής Αθανάσιος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Θεοδώρου Έλλη 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Βλάχου – Κατσάρα και Ελένη Κίτσου 

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος προσήλθε και αποχώρησε 

κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός  

β.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συνδέθηκε κατά τη διάρκεια 

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και αποσυνδέθηκε πριν την έναρξη συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α.  Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου 

για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

θέματα. 
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Ο Πρόεδρος σχετικά με το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε 

ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 1/2021 απόφαση – 

εισήγηση της Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου , η οποία έχει 

ως εξής: 

«1.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

 

          Σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, 

συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 5445/19-04-2021 του Προέδρου της, η οποία απεστάλη 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής, όπως ορίζουν οι αριθμ. 122/2011 και 242/2019 αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για το παραπάνω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί ήταν παρόντα και τα 6 μέλη της Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1. Γεώργιος Μουστάκας (Πρόεδρος),   2. Ευάγγελος Θωμάς,   3. Έλλη 

Θεοδώρου,   4.  Ελένη Κίτσου,   5. Ηρακλής Συμεωνίδης,   6. Θεοδώρα Γουγούση 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   -0- 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αθανάσιος Κορλίνης, τακτικός υπάλληλος του Δήμου για 

την τήρηση των πρακτικών. 

          Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και τα μέλη της Επιτροπής άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  1
Ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης ,εκθέτει τα παρακάτω: 

         Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του 

Δήμου Έδεσσας θα πρέπει να αποφασίσει για να κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση 

για διενέργεια διαβήματος προς  το Υπουργείο Τουρισμού για αποζημιώσεις επιχειρήσεων που 

επλήγησαν λόγω της πανδημίας covid19-sars. 

         Έπειτα έδωσε το λόγο στην κ. Θεοδώρα Γουγούση, Πρόεδρο του Σωματείου 

Επαγγελματιών-Επιχειρηματιών Π .Αγίου Αθανασίου και μέλος της Επιτροπής, η οποία 

αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του ορεινού όγκου του Δήμου  

που σχετίζονται με τον χειμερινό τουρισμό  λόγω της πανδημίας  covid19-sars. 

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  και μέλος της 

Επιτροπής Ηρακλή Συμεωνίδη, ο οποίος πρότεινε να πιέσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω των 

βουλευτών του Νομού  για αποζημιώσεις των πληττόμενων λόγω της πανδημίας  covid19-sars 

επιχειρήσεων του Δήμου. 

        Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

         Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση          

                                                             

                                                    Αποφασίζει ομόφωνα  

         Να συντάξει  επιστολή  προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να κατατεθεί διάβημα προς το 

Υπουργείο Τουρισμού για αποζημιώσεις των πληττόμενων, λόγω  της πανδημίας covid19-sars, 

επιχειρήσεων του Δήμου. 

 

                                          Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2021»  

 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γεώργιο Μουστάκα, ο 

οποίος ανέγνωσε το σχέδιο του διαβήματος προς τον Υπουργό Τουρισμού, το οποίο έχει 

ως εξής; 
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«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ 

Η χώρα μας έχει αρκετούς ορεινούς χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς σε 

όλη την επικράτεια της. Ένας από αυτούς είναι ο ιδιαιτέρα αξιόλογος προορισμός του 

Χιονοδρομικού Κέντρου «Καϊμάκτσαλαν» με τον παραδοσιακό οικισμού του Αγ. 

Αθανασίου και την ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βεγορίτιδας.  Η οικονομία του νομού 

μας, τους χειμερινούς μήνες, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από την λειτουργία των 

τουριστικών επιχειρήσεων, δεκάδες οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ως αποκλειστική 

απασχόληση την λειτουργία των επιχειρήσεων τους ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι 

βρίσκουν απασχόληση στις λειτουργούσες αυτές επιχειρήσεις  

Με απόφαση της κυβέρνησης τον χειμώνα που μας πέρασε  κάποιες από τις 

επιχειρήσεις έκλεισαν ύστερα από κρατική εντολή, ενώ τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα 

δωμάτια, τα super market, οι φούρνοι, παρέμειναν ανοιχτά. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι 

αυτές οι επιχειρήσεις παρέμεναν ανοιχτές, αλλά σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση 

που αφορούσε τις  μετακινήσεις μεταξύ νομών - που δεν επιτρέπονταν – είχε ως 

αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι κρατήσεις με αποτέλεσμα όλες  αυτές οι επιχειρήσεις 

που παρέμειναν ανοικτές να πληγούν  ανεπανόρθωτα! 

Ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές ήταν ανοικτές – κλειστές μίας και ενώ 

λειτουργούσαν (έχοντας όλο το κόστος των πάγιών εξόδων) δεν είχαν την δυνατότητα να 

υποδεχθούν τουρίστες (μηδενικά έως ελάχιστα έσοδα). Παρόλα αυτά καλούνται να 

πληρώσουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, σε δημόσια ταμεία, τράπεζες, πάγια έξοδα 

και να βιοπορισθούν καλύπτοντας τα βασικά οικογενειακά τους έξοδα.  

Δυστυχώς τα μέχρι τώρα οικονομικά μέτρα τα οποία είχαν οριζόντια εφαρμογή 

χωρίς καμία εξειδίκευση των κριτηρίων σε σχέση με την ιδιομορφία των χειμερινών 

τουριστικών επιχειρήσεων (λειτουργία περίπου ένα πεντάμηνο (Νοέμβριος μέχρι Μάϊος) 

δεν κάλυψαν τις αυξημένες υποχρεώσεις και στις περισσότερες φορές ήταν 

απαγορευτικοί οι όροι για την ένταξη σε αυτά των παραπάνω επιχειρήσεων 

δημιούργησαν αυξημένο πρόβλημα ουσιαστικά πρόβλημα επιβίωσης!!!   

Κύριε Υπουργέ,…………… 

1. Θα πρέπει τα προγράμματα ενίσχυσης να λαμβάνουν υπόψη σας όχι μόνο την 

σύγκριση των τζίρων μεταξύ των ετών 2019 και 2020 αλλά κυρίως τα αντίστοιχα 

διαστήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων που είναι οι μήνες από Νοέμβριο ως και 

το Μάϊο  του επόμενου έτους 

2. Όλοι οι επαγγελματίες – επιχειρηματίες, ακόμη και αν υπέστησαν μείωση τζίρου 

μικρότερη του 30%, έχουν ξοδέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ σε θέρμανση για να 

συντηρήσουν, τις κλειστές ουσιαστικά, επαγγελματικές τους στέγες καθώς και τις 
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αυξημένες δαπάνες για την προστασία και προφύλαξη από την πανδημία. Στην 

περίπτωση που δεν λειτουργεί η θέρμανση, οι ζημιές που υφίστανται οι υδραυλικές 

εγκαταστάσεις των κτιρίων, λόγω του υπερβολικού ψύχους  (-8ο C έως -18Ο C ), 

είναι ικανές να τις καταστρέψουν.  

3. Θα πρέπει να κατανοήσετε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των χειμερινών προορισμών, οι οποίες – σε 

αντίθεση με τις επιχειρήσεις θερινού – καλοκαιρινού τουρισμού – έχουν μπροστά 

τους μία «νεκρή» ουσιαστικά περίοδο Απρίλιος έως και Νοέμβριο είναι δίκαιο να 

αποζημιωθούν για τα δυσβάσταχτα πάγια έξοδά τους λόγω του ψύχους. 

 

Επειδή οι χειμερινοί προορισμοί χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης, επιπλέον των 

μέτρων που αφορούν όλη την Ελλάδα, διότι έχουν πληγεί περισσότερο από όλες τις 

περιοχές της χώρας, ζητούμε 

 Ζητούμε οι επιχειρήσεις των ορεινών περιοχών να αποζημιωθούν για τα πάγια 

έξοδά τους ανεξαρτήτως του τζίρου τους ή να ληφθεί υπόψη η αναλογική μείωση 

του τζίρου για το πεντάμηνο Νοέμβριος έως Μάρτιος του επόμενου έτους. 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό της επιχορήγησης να δοθεί με την μορφή καταβολής 

μετρητών, διότι πρέπει να πληρωθούν οι προμηθευτές παγίων εξόδων τους, οι 

οποίοι παραμένουν ανεξόφλητοι! 

 Να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πρότυπα των 

Λευκών εβδομάδων (που εφαρμόστηκε παλιότερα με αρκετή επιτυχία)  ώστε την 

προσεχή σεζόν να ενισχυθούν οι προορισμοί χειμερινού τουρισμού κυρίως δεν 

διαστήματα χαμηλής πληρότητάς.  

Αναμένουμε την θετική απάντησή σας».   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Ιωάννη Τσεπκεντζή,  Δημήτριο Γιώγα και Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, προκειμένου να 

εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Μετά την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αντωνίου Ρυσάφη, με την οποία 

συμφώνησαν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να συμπεριληφθούν στο κείμενο τα 

ξενοδοχεία και τα καταλύματα όλου του Δήμου, ο Πρόεδρος πρότεινε να συμπεριληφθεί 

στο κείμενο του διαβήματος η παράμετρος για το σύνολο της επικράτειας του Δήμου 

Έδεσσας και τόνισε ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Σωματείου Αγ. 

Αθανασίου, έχει πάρει απόφαση - ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις του Αγ. 

Αθανασίου.   
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την κατάθεση διαβήματος προς το Υπουργείο Τουρισμού για 

αποζημιώσεις των πληττόμενων επιχειρήσεων του Δήμου, λόγω της πανδημίας covid 19, 

σύμφωνα με το κείμενο που αναφέρεται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας, με τη 

διαφοροποίηση να συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο σύνολο της 

επικράτειας του Δήμου Έδεσσας και όχι μόνο του Αγ. Αθανασίου.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  70/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.6.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

 Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματέα Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Α. Κορλίνη  

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

          - Πρόεδρο Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Γ. Μουστάκα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού Ι. Καντούτση 

 


