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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  123/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014 – 2020 

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 έγγραφη 

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

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

ΑΔΑ: 6ΣΟΦΩΡΠ-ΝΤ0



 2 

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Θέτω υπόψη σας την από 21.4.2016 εισηγητική έκθεση της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας προς την Οικονοµική Επιτροπή, η οποία έχει ως εξής:  

«Με την αριθ. 48/2016 απόφασή του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε για 

τη λήψη δανείου ύψους 2.200.000,00 € για την χρηµατοδότηση ενεργειακής 
αναβάθµισης οδοφωτισµού και κατάρτιση µελετών του ∆ήµου Έδεσσας για την νέα 
προγραµµατική  περίοδο 2014-2020 
        Έχοντας υπόψη την  από  17-03-2016  βεβαίωση της οικονοµικής υπηρεσίας 
του ∆ήµου  η οποία σύµφωνα µε την παρ.1 α & β του άρθρου 264  του Ν. 
3852/2010 και την υπ αριθµ. 43093/30-07-2010 (ΦΕΚ 1153/2010 τεύχος  Β΄) 
Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
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∆ιακυβέρνησης και την αριθµ.πρωτ. 45352/Εγκ.15/9-5-2010 εγκύκλιο του 
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  αναφέρει 
ότι : 
 1 . το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης του δήµου δεν υπερβαίνει το 
20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων 
 2 . το συνολικό χρέος του δήµου δεν υπερβαίνει το 60% των συνολικών εσόδων του. 

Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του. 
        Ο ∆ήµος ακολουθώντας την νόµιµη  διαδικασία για την επιλογή του πιστωτικού 
ιδρύµατος έστειλε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παρακάτω πέντε 
πιστωτικά ιδρύµατα:1) στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,2) στην Τράπεζα 
Πειραιώς Α.Ε.,3) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4) στηνΤράπεζα ALPHA 
BANK Α.Ε., 5)  στην Τράπεζα EUROBANK  Α.Ε. 
 Μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήµατος ο ∆ήµος  έλαβε προσφορά 
µόνο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ενώ η  Εθνική Τράπεζα έστειλε 
επιστολή δηλώνοντας ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήµατος του ∆ήµου. 
      Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι  ο ∆ήµος , ως ∆ηµόσια Αρχή, υποχρεούται 
κατά την διαδικασία σύναψης δανειακών συµβάσεων να τηρεί τις θεµελιώδεις 
αρχές της ίσης µεταχείρισης ,της απαγόρευσης των διακρίσεων , του 
υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισµού, καθώς και την εξ αυτών απορρέουσα 
υποχρέωση διαφάνειας, η οποία ειδικότερα συνίσταται στη διασφάλιση προς 

όφελος όλων των ενδεχόµενων αναδόχων επαρκούς βαθµού δηµοσιότητας, ώστε να 
επιτυγχάνεται τόσο το άνοιγµα της αγοράς υπηρεσιών στον ανταγωνισµό , όσο και ο 
έλεγχος του αµερόληπτου χαρακτήρα της διαδικασίας ανάθεσης που ακολουθείται. 
       Ως εκ τούτου, είναι νόµιµη η υπογραφή σχεδίου σύµβασης που αφορά στη 
σύναψη τραπεζικού δανείου  ∆ήµου, καθόσον δόθηκε επαρκής βαθµός 
δηµοσιότητας – δηµοσιοποίησης και εξασφαλίστηκε επαρκής ανταγωνισµός 
(αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πέντε µεγάλες τράπεζες, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ο.Τ.Α. 
     Έχοντας  υπόψη όλα τα παραπάνω και ειδικότερα την αριθ. 48/2016 απόφαση  
του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι  σύναψης 
του δανείου  

Εισηγούµαστε 
      Όπως  η  Οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου αποφασίσει για   την επιλογή του  
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος για την σύναψη δανείου ύψους 2.200.000,00  €  για 
την χρηµατοδότηση ενεργειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού και κατάρτιση µελετών 
του ∆ήµου Έδεσσας για την νέα προγραµµατική  περίοδο 2014-2020». 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 96/2016 οµόφωνη απόφασή της,     

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως   

χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα  για την σύναψη δανείου ύψους 2.200.000,00 € για την 

χρηµατοδότηση ενεργειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού και κατάρτιση µελετών του 

∆ήµου Έδεσσας για την νέα προγραµµατική  περίοδο 2014-2020. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο ∆ασκάλου,  

προκειµένου να εκφράσει την άποψη του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

− Τα άρθρα 103 και 176 του Ν.3464/06 

− το άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010 

− την από 21.4.2016 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προς την Οικονοµική 

Επιτροπή 

− την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε µε την αριθ. 

96/2016 απόφασή της 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Ορίζει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ως χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα  για 

την σύναψη δανείου ύψους 2.200.000,00 € για την χρηµατοδότηση ενεργειακής 

αναβάθµισης οδοφωτισµού και κατάρτιση µελετών του ∆ήµου Έδεσσας για την νέα 

προγραµµατική  περίοδο 2014-2020. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  123/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -    ∆/νση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Ε. Σαπουντζή 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

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

Καλούση 
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