
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 195/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΕΥΡΕΣΗ  ΠΗΓΩΝ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΝΕΩΝ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16679/21-9-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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 ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης  Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος  Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος  Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση  της  αριθ.  266/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
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4. Σύνταξη σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών 
χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ης ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 16859/24-9-2018 έγγραφο της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:

   Όπως γνωρίζεται, υπάρχει εκφρασμένη πολιτική βούληση για την κατασκευή νέων  
αθλητικών  εγκαταστάσεων  στην  περιοχή  «Πασά  Τσαïρ»  και  συγκεκριμένα  για  την  
κατασκευή νέου γηπέδου – στίβου αθλημάτων και νέου κλειστού γυμναστηρίου.

   Ήδη  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  έργο  με  τίτλο  
«Κατασκευή  αθλητικού  κέντρου  στη  θέση  Πασά  Τσαίρ  σε  έκταση  75  στρ.  Δήμου  
Έδεσσας», με Π/Υ 1.000.000,00 €. Με το έργο αυτό προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι  
υποδομές και ο εξοπλισμός (χλοοτάπητας και ταρτάν) του γηπέδου και του στίβου, χωρίς  
να  επαρκεί  η  υπάρχουσα  χρηματοδότηση  για  κατασκευή  κερκίδων  θεατών,  
αποδυτηρίων,  γραφείων,  χώρων  στάθμευσης  κλπ,  ώστε  να  θεωρηθεί  το  γήπεδο  
ολοκληρωμένο.

   Σύμφωνα με αρχικά σχέδια της Υπηρεσίας, θα πρέπει να κατασκευασθεί κερκίδα  
θεατών διαστάσεων 113.24 μ. Χ 17.00 μ., από οπλισμένο σκυρόδεμα, 3205 θέσεων, εκ  
των οποίων οι 230 θα είναι θέσεις VIP, οι 100 θέσεις δημοσιογράφων, ενώ θα υπάρχουν  
και  20  θέσεις  ΑΜΕΑ.  Υποκείμενα  των  θέσεων  και  στο  ισόγειο  της  κερκίδας  θα  
κατασκευαστούν : 1) 2 Τουαλέτες κοινού και  2 ΑΜΕΑ, 2) Εκδοτήρια Χ 2, 3) Ιατρείο  
θεατών  και  αναρρωτήριο,  4)  Ιατρείο  παικτών  και  VIP,  5)  Κυλικείο,  6)  Αποδυτήρια  
ομάδων Χ 2, 7) Αποδυτήρια διαιτητών Χ 2, 8) Αίθουσα τύπου και συνεντεύξεων και 9)  
Αποθήκες.

  Αντίστοιχα,  το κλειστό γυμναστήριο  προβλέπεται  να έχει  διαστάσεις  47,00 μ.  Χ  
105,00  μ.,  θα  είναι  μεταλλικής  κατασκευής  με  πλήρωση  πάνελ  και  θα μπορεί  να  
φιλοξενήσει  1500  θεατές.  Υποκείμενα  και  όμορα  των  κερκίδων  του  θα  πρέπει  να  
κατασκευαστούν όλοι οι χώροι που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

   Παρακαλούμε για την ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των  
παραπάνω υποδομών.  

Επιπλέον το Τμήμα Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών του Δήμου με 
το αριθ. πρωτ. 16944/25-9-2018 ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
πως πέραν της εξασφαλισμένης χρηματοδότησης ύψους 1.000.000,00€ από το ΠΔΕ 
για το έργο «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση Πασά Τσαίρ σε έκταση 75στρ. 
Δήμου  Έδεσσας»,  ο  Δήμος  Έδεσσας  αδυνατεί  να  καλύψει  από  ίδιους  πόρους 
οποιαδήποτε επιπρόσθετη σχετική επένδυση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη πως ο Δήμος δύναται 
να συνομολογεί δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς  της  Ελλάδας  και  του  εξωτερικού, αποκλειστικά  για  τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους,  εφόσον 
συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
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α.  Το  ετήσιο  κόστος  εξυπηρέτησης  της  δημόσιας  πίστης  κάθε  δήμου  δεν 
υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων.

β. Το συνολικό χρέος του δήμου που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει το 
60% των συνολικών  εσόδων του.  Ως  συνολικό  χρέος  του  θεωρούνται  οι 
συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Η προσφυγή 
στο  Δανεισμό  είναι  αποκλειστική  αρμοδιότητα  της  Διοίκησης  και  των  Οργάνων 
Διοίκησης των ΟΤΑ και επιλέγεται ως εναλλακτική λύση χρηματοδότησης (συνολικά ή 
μερικά) όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της εξασφάλισης πόρων από επιχορηγήσεις ή 
ίδια κεφάλαια.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της όλα τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων  72  παρ.  στ΄  και  264  παρ.  1  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
           Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάγκη λήψης απόφασης για σύναψη 
δανείου  ύψους  1.200.000,00€,  για  τη  χρηματοδότηση  της  κατασκευής  των 
προαναφερόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαίρ Δήμου Έδεσσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 195/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-9-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,   Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. 
μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών.
- Προϊστάμενο  Δ/νσης Τ. Υ. &  Πολεοδομίας.
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