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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  298/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Σήµερα Τρίτη 10 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 28.904/6-11-2015 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 22 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Σαµλίδης Μιχαήλ 



 2 

5 Βερικούκης Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 ∆ίου Αναστάσιος 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Ζδρου Αικατερίνη  5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος   

                               

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους 

και παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός. 

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. 

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

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

τα θέµατα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 69/6-11-2015 έγγραφο του 

Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Ο Σύλλογος προστασίας Βεγορίτιδας συνεχίζοντας αδιάλειπτα την δράση του 

µε σκοπό την ανάδειξη και την προστασία της Βεγορίτιδας, προχώρησε σε επαφές µε 

την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδας έτσι ώστε να διεξαχθεί το Πανελλήνιο 
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Πρωτάθληµα Κολύµβησης το 2016 καθώς και τις επόµενες χρονιές στην Λίµνη 

Βεγορίτιδα. 

     Η Οµοσπονδία απάντησε στο αίτηµα του Συλλόγου για ενηµέρωση σχετικά µε 

τις ενέργειες που πρέπει να προβούµε για την διεκδίκηση των αγώνων καθώς και τα 

προαπαιτούµενα που πρέπει να διασφαλιστούν για την διοργάνωση τους. 

    Στα πλαίσια αυτά ο Σύλλογος διερευνά την συµµετοχή και άλλων Φορέων-

Συλλόγων και του ∆ήµου Έδεσσας στην ∆ιεκδίκηση, καθώς και αν επιτευχθεί ο στόχος, 

και την ∆ιοργάνωση των αγώνων. 

Παρακαλούµε να συζητήσετε το παρόν σε ∆ηµοτική Συνεδρίαση και να µας 

αναφέρεται την πρόθεσή σας σχετικά µε συµµετοχή ή µη του ∆ήµου Έδεσσας στην 

παραπάνω ενέργειά µας. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία». 

Επίσης, έθεσε υπόψη των µελών το µε αριθµ. πρωτ. 5779/Ε/20-10-2015 

έγγραφο της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας προς το Σύλλογο Προστασίας 

Βεγορίτιδας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε στη πόλη σας µε 

εκπροσώπους µας σας γνωστοποιούµε τις προϋποθέσεις, που πρέπει να 

εξασφαλισθούν προκειµένου να αναλάβετε από κοινού µε την ΚΟΕ, την διοργάνωση 

του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Κολύµβησης Μεγάλων Αποστάσεων Ανδρών-

Γυναικών, Εφήβων-Νεανίδων, Παίδων-Κορασίδων καθώς και των Αναπτυξιακών 

ηλικιών, που έχει προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στις 17-19 Ιουνίου 2016. 

1. ∆ηµιουργία του στίβου οριοθετώντας τη διαδροµή κατά προτίµηση σε 

µορφή σχήµατος ορθογώνιο παραλληλεπιπέδου (µήκος πλευρών 1000µ. οι µεγάλες 

και 250 µ. οι µικρές), περιµέτρου 2,5χιλ., ή 1,25 χιλ. µε µήκος πλευρών 500µ. οι µεγάλες 

και 125 οι µικρές µε την τοποθέτηση τεσσάρων µεγάλων σηµαδούρων στις γωνίες 

αυτών και µικρότερες ενδιάµεσα των µεγάλων σε αποστάσεις περί τα 200 µέτρα 

µεταξύ τους. Η οριοθέτηση της διαδροµής που θα ακολουθήσουν οι κολυµβητές-τριες 

θα γίνει αφού µετρηθεί η απόσταση µε GPS.   

Η δηµιουργία του στίβου σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, που σας 

προτείνουµε,  δεν αποκλείει το σχεδιασµό του στίβου µε άλλη χάραξη προσαρµοσµένη 

στο χώρο που εσείς επιλέγετε για την διοργάνωση. Θα πρέπει όµως η περίµετρος του 

να είναι 1250 ή 2500µ. 

Στον τερµατισµό θα τοποθετηθεί µια πλωτή κατασκευή σχήµατος Π από 

αλουµίνιο. Επί πλέον θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο διαδροµές 50µ., που θα 
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στηρίζονται στην πιο πάνω κατασκευή από την µία πλευρά και αγκυρώνοντας την 

άλλη τους πλευρά θα δηµιουργήσουν την χοάνη του τερµατισµού. Η απόσταση των 

διαδροµών µεταξύ τους από το άλλο άκρο του τερµατισµού θα είναι 10µ. περίπου. Οι 

σηµαδούρες καθώς και η κατασκευή για τον τερµατισµό θα διατεθούν από την ΚΟΕ. 

Ο Σύλλογος σας θα πρέπει να διαθέσει άγκυρες για την στερέωση των σηµαδούρων 

και των διαδροµών. Θα πρέπει επίσης να συνδράµει στην τοποθέτησή τους καθώς και 

στην οριοθέτηση του στίβου εξίσου διαθέτοντας προσωπικό και 2 σκάφη. 

2. Κατασκευή µικρής εξέδρας εφ΄ όσον δεν υπάρχει προβλήτα, η οποία θα 

χρησιµοποιηθεί σαν σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού καθώς και από τους 

προπονητές, προκειµένου να τροφοδοτήσουν τους αγωνιζόµενους µε υγρά. 

3. ∆ιάθεση πέντε σκαφών µε µηχανή για τους Κριτές ορθής κολύµβησης και 

Αλυτάρχη καθώς και ένα σκάφος στη διάθεση της οργανωτικής επιτροπής. 

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους καθώς και 

µε τον Αλυτάρχη και γραµµατεία µέσω UHF. 

4. ∆ιάθεση όλων των απαραίτητων µέσων για την ασφάλεια των 

αγωνιζόµενων, όπως διάθεση 8-10 καγιάκ καθοδηγούµενα κατά προτίµηση µε ικανό 

αριθµό από ναυαγοσώστες, οι οποίοι θα περιφέρονται µέσα στον στίβο. 

5. Ύπαρξη µεγαφωνικής εγκατάστασης και ηλεκτρικής παροχής στον χώρο 

εκκίνησης-τερµατισµού για τις αναγγελίες. 

6. Τοποθέτηση πλαστικών καρεκλών στον χώρο εκκίνησης-τερµατισµού για την 

αγωνόδικη επιτροπή και τυχών επισήµους (50-80 τεµάχια) και δύο τραπέζια για την 

γραµµατεία αγώνων. Ύπαρξη βάθρου για τις απονοµές στους νικητές καθώς και 

αθλοθέτηση 17 κυπέλων για τους πρώτους νικητές – νικήτριες, 72 µεταλλίων (από 24 

χρυσά, αργυρά, χάλκινα) και αντίστοιχων διπλωµάτων. Τα διπλώµατα θα διατεθούν 

από την ΚΟΕ.  

8. ∆ιάθεση εθελοντικού προσωπικού τουλάχιστον 15-20 ατόµων τα οποία θα 

πλαισιώσουν την αγωνόδικη επιτροπή και θα βοηθήσουν στην διεξαγωγή των 

αγώνων.  

9. Ιατρική κάλυψη της διοργάνωσης µε την παρουσία ιατρού και αν είναι 

δυνατόν και ασθενοφόρου στο χώρο των αγώνων. 

10. Τοποθέτηση ψυγείου στην γραµµατεία των αγώνων και διάθεση νερών και 

αθλητικών ποτών για τους αγωνιζόµενους. 

11. ∆ιάθεση χώρου για τις ανάγκες της γραµµατείας καθώς και τοποθέτηση 

τέντας διαστάσεων 10µ. χ 6µ. , αλλά και χώρου αποδυτηρίων για τους 
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αγωνιζόµενους, τα οποία εφόσον δεν υπάρχουν θα πρέπει να κατασκευαστούν 

πρόχειρα κοντά στον αγωνιστικό χώρο και χωριστά για άντρες και γυναίκες 

χωρητικότητας τουλάχιστον για 20 άτοµα το καθένα, καθώς και διάθεση καθισµάτων 

και τέντας 10µ. χ 10µ. για τους αθλητές-τριες. 

12. Ενέργειες για την έγκαιρη άδεια που πρέπει να παραχωρήσει το Λιµενικό για 

την διοργάνωση.  

13. Ανάληψη των εξόδων διανοµής - διατροφής για τρεις διανυκτερεύσεις 15 

ατόµων της αγωνόδικος επιτροπής καθώς και κάλυψη των εξόδων κίνησης των 

σκαφών και των αµοιβών των οδηγών τους. 

14. Προµήθεια συστήµατος αυτόµατης ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης 

κατάλληλο για πάνω από 250 άτοµα το οποίο θα παραχωρήσετε στην ΚΟΕ και εµείς 

αναλαµβάνουµε αφ’ ενός την υποχρέωση να σας το διαθέτουµε κάθε φορά που το 

χρειάζεστε για την διεξαγωγή αγώνων και αφ’ ετέρου την εκπαίδευση ατόµων, που θα 

µας υποδείξετε στη λειτουργία του. Ευελπιστώντας ότι η πάνω πρότασή µας για την 

συνδιοργάνωση του  Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Μεγάλων Αποστάσεων θα έχει 

θετική ανταπόκριση διατελούµε µε αθλητικούς χαιρετισµούς».       

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας 

Βεγορίτιδας κ. Νικόλαο Μούλα, ο οποίος ενηµέρωσε τα µέλη για τις ενέργειες που 

έχουν γίνει σχετικά µε το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, ο κ. Ν. Μούλας απάντησε σε ερωτήµατα των κ.κ. Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα, ∆ηµήτριο Ταπαζίδη και Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα.    

Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη,  Αντώνιο Ρυσάφη και Ιωάννη Σόντρα, καθώς και 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, πρότεινε να υποβληθεί αίτηµα 

προς την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδας για τη συνδιοργάνωση, µε το Σύλλογο 

Προστασίας Βεγορίτιδας, του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Κολύµβησης Μεγάλων 

Αποστάσεων Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων καθώς 

και των Αναπτυξιακών ηλικιών, που έχει προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στις 17-19 

Ιουνίου 2016. 

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

σχετικά. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και το µε 

αριθµ. πρωτ. 5779/Ε/20-10-2015 έγγραφο της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας, 

τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων και 65 

του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Να υποβληθεί αίτηµα προς την Κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδας για τη 

συνδιοργάνωση, µε το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας, του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήµατος Κολύµβησης Μεγάλων Αποστάσεων Ανδρών – Γυναικών, Εφήβων – 

Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων καθώς και των Αναπτυξιακών ηλικιών, που έχει 

προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στις 17-19 Ιουνίου 2016. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 298/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.11.2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μάρκου ∆ιονύσιος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος 

Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας κ. Ν. Μούλα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο στα όρια της ∆.Ε. Βεγορίτιδας 

 


