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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 175/2019
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΣΑ – ΤΣΑΪΡ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σήμερα M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7129/19.4.2019 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 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

3

Βερικούκης Χρήστος

11

Πέτκος Χρήστος

4

Γιώγας Δημήτριος

12

Ρυσάφης Αντώνιος
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5

Δασκάλου Χρήστος

13

Σαμλίδης Μιχαήλ

6

Δημητριάδης Βασίλειος

14

Σόντρας Ιωάννης

7

Δίου Αναστάσιος

15

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

8

Ζδρου Αικατερίνη

16

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

7

Πασχάλης Αλέξανδρος

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

8

Ταμβίσκου Ευτυχία

3

Κούκος Γεώργιος

9

Ταπαζίδης Δημήτριος

4

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

10

Τσιβόγλου Χρήστος

5

Μάρκου Διονύσιος

11

Φουνταλής Μιχαήλ

6

Μουράτογλου Ιωάννης
Η συζήτηση του 15ου θέματος διεκόπη και συνεχίστηκε στο τέλος της
συνεδρίασης, μετά την συζήτηση όλων των υπολοίπων θεμάτων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

κ.

Αντώνιος Ρυσάφης

αποχώρησε

από

τη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει το νέο
σχέδιο κανονισμού άρδευσης και δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου
έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος και δεν συμμετείχε στη ψήφισή του,
αλλά και στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου αποχώρησε πριν τη ψήφιση
του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής

Κοινότητας

Έδεσσας

κ.

Πέτρος

Γαλανός

για

τα

θέματα

που

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
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:
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α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
γ. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας
δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
ε. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
στ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση, έως τη συνέχιση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 7001/17.4.2019 εισήγηση της
Οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αναφέρει τα εξής:
«Με την αριθ. 267/2018 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για τη
λήψη δανείου ύψους 1.200.000,00 € για την χρηματοδότηση της

κατασκευής

αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαίρ Δήμου Έδεσσας.
Έχοντας υπόψη την από 25-09-2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του
Δήμου 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 Διακυβέρνησης και την αριθμ.πρωτ.
45352/Εγκ.15/9-5-2010 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 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 Δήμος ακολουθώντας την νόμιμη διαδικασία για την επιλογή του πιστωτικού
ιδρύματος έστειλε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα παρακάτω πέντε
πιστωτικά ιδρύματα:1) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,2) στην Τράπεζα
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Πειραιώς Α.Ε.,3) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 4) στην Τράπεζα ALPHA BANK
Α.Ε., 5) στην Τράπεζα EUROBANK Α.Ε.
Μετά την παρέλευση ευλόγου χρονικού διαστήματος ο Δήμος

έλαβε

προσφορά 1) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , 2) η Τράπεζα Πειραιώς
ζήτησε οικονομικά στοιχεία

τα οποία αποστείλαμε

και Business Plan

δηλ.

Επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο σαν Ν.Π.Δ.Δ δεν έχουμε 3) η Εθνική Τράπεζα έστειλε
επιστολή δηλώνοντας ότι σύμφωνα με τα πιστοδοτικά κριτήρια και τον εσωτερικό
Κανονισμό της Τράπεζας , δεν κρίνεται σκόπιμη, στην παρούσα φάση, η υποβολή
προσφοράς για το αναφερόμενο αίτημά μας. 5) η Eurobank απάντησε ότι δεν είναι
σε θέση να στείλει σχετική προσφορά προτού μελετηθεί και αξιολογηθεί ενδελεχώς το
παρόν αίτημα του Δήμου .
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει κρίνει ότι ο Δήμος , ως Δημόσια 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

δημοσιότητας

–

δανείου

Δήμου,

δημοσιοποίησης

και

καθόσον

δόθηκε

εξασφαλίστηκε

επαρκής

επαρκής

βαθμός

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. 267/2018 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι λόγοι σύναψης
του δανείου
Εισηγούμαστε
Όπως η Οικονομική επιτροπή του Δήμου αποφασίσει για

την επιλογή του

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την σύναψη δανείου ύψους 1.200.000,00 € για την
χρηματοδότηση κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά
Τσαίρ του Δήμου Έδεσσας».
Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 115/2019 απόφασή της, αποφάσισε
ομόφωνα τα εξής:
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«Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για επιλογή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την σύναψη
δανείου, ύψους 1.200.000,00€, για τη χρηματοδότηση κατασκευής αθλητικών
εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαίρ του Δήμου Έδεσσας. Προτείνεται επίσης η
διάρκεια αποπληρωμής του χορηγούμενου δανείου να ανέρχεται στα δώδεκα (12) έτη
και το επιτόκιο του δανείου να είναι κυμαινόμενο και όχι σταθερό».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου και στον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου να δώσουν τις απαραίτητες
διευκρινήσεις και στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Σόντρα και Χρήστο
Δασκάλου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους 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:


Τα άρθρα 103 και 176 του Ν.3464/06



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



την αριθμ. 267/2018 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου



την παραπάνω εισήγηση



την από 25.9.2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας



την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε με την αριθ.
115/2019 απόφασή της



την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 43093/30.07.2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Επιλέγει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

για τη σύναψη δανείου ποσού 1.200.000,00 ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη
χρηματοδότηση κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση «Πασά Τσαΐρ» του
Δήμου Έδεσσας, με διάρκεια αποπληρωμής του χορηγούμενου δανείου να ανέρχεται
στα δώδεκα (12) έτη και το επιτόκιο του δανείου να είναι κυμαινόμενο και όχι σταθερό
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου ψηφίζει την παραπάνω
απόφαση με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στο γήπεδο
ποδοσφαίρου πρώτα και αν περισσέψουν στις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 175/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου

Ακριβές απόσπασμα

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,

Έδεσσα 16.5.2019

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης,
Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέτκος Χρήστος,
Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Οικονομική Υπηρεσία Ε. Σαπουντσή
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση
- Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου
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