
 ∆ΗΜΟΣ  ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ    Αριθµ. Απόφ.    95 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 14ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεµαΐδα   σήµερα   22-07-2020    ηµέρα  Τετάρτη     και  ώρα  18:00   
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   συνήλθε δια ζώσης ( κεκλεισµένων των θυρών ) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 
30612/16-5-20, της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους 
του Υπ Εσωτερικών,  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα µετά  την  υπ. αριθµ.  14301/16-
7-2020   πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή η οποία επιδόθηκε 
στον καθένα από τους συµβούλους χωριστά επίσης και στον κ. ∆ήµαρχο, και  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην οποία 
πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέµατα: 
………………………………………………………………………………………… 
Λήψη απόφασης σχετικά µε µεταφορά έργου από το πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙ»  στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. ∆ίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 

 
1. Τραχανάς ∆ηµήτρης 
2. Τουρτούρης Αθανάσιος  
3. Παπαχρήστου Αναστ 
4. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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22. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
23. Μαυρίδου Μάρθα 
24. Σολαχίδου Βασιλική 
25. Μωυσιάδης Στυλιανός 
26. Καραβασίλης Ιωάννης 
27. Σπόντης ∆ηµήτριος 
28. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
29. Χόλµπα Αντωνία 

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής  , 
προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
……………………………………………………………………………………… 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Ανττιδήµαρχο κ. Νικόλαο Φουρκιώτη ο 
οποίος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : 
Το Υπουργείο Εσωτερικών µε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙ καλούσε τους φορείς για υποβολή 
αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι (64834/15-11-2018 Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Α∆Α ΩΥΣΖ465ΧΘ7-ΤΛΜ) του άξονα προτεραιότητας «Υποδοµές 
Αντιπληµµυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζηµιών από φυσικές καταστροφές». 
Ο ∆ήµος Εορδαίας, µε την µε αριθµ. 6/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου υπέβαλε 
πρόταση µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαίδας», προϋπολογισµού 800.000,00 
€ µε ΦΠΑ στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι.  Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31η 
∆εκεµβρίου 2022, µε δυνατότητα παράτασης. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, µε την µε αριθµ. πρωτ. 17243/8-03-2019 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών ενέταξε το έργο µε τίτλο «Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαίδας», 
προϋπολογισµού 800.000,00 € µε ΦΠΑ στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι 

Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθµ. 94/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου  αποδέχτηκε 
τους όρους για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων και αποδέχτηκε το ποσό των 800.000,00€ στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Προγράµµατος Χορήγησης Επενδυτικών ∆ανείων από το Υπουργείο 
Εσωτερικών από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι. Στην συνέχεια, υπογράφηκε η δανειακή 
σύµβαση µε συµβολαιογραφική πράξη, σύµφωνα µε την µε αριθµ. 1.801/8-11-2019 σύµβαση 
επενδυτικού δανείου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού µέσω του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» 
µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και του ∆ήµου Εορδαίας  

Με την παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4509/17, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτ.β' της 
παρ.11 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') η οποία 
κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α') και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του 
Ν.4684/2020 ορίζεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καταρτίζει ειδικό αναπτυξιακό 
πρόγραµµα (εφεξής «Πρόγραµµα»), µε σκοπό την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την 
εκπόνηση µελετών και την κατασκευή έργων ιδίως στους τοµείς της βασικής υποδοµής, 
της ψηφιακής σύγκλισης, της βιώσιµης ανάπτυξης, καθώς και την προµήθεια αγαθών και 
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υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και προστασίας της δηµόσιας υγείας, και ειδικότερα την 
άρση των οικονοµικών επιπτώσεων από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και 
για την εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.  
Με την παρ.3α του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών εξειδικεύονται οι σκοποί της παρ. 1 σε άξονες 
προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία 
υποβολής των αιτηµάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων 
της έκτακτης χρηµατοδότησης, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα 
δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωµή των δανείων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράµµατος, καθώς και 
κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με όµοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της 
παρ. 1, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής 
πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών 
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήµατα ένταξης.   
Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 
1386/14.04.2020 τεύχος Β’) µε την οποία καταρτίζεται νέο πρόγραµµα ανάπτυξης και 
αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, Συνδέσµους ∆ήµων και τα 
νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ, µε το συµβολικό όνοµα «Αντώνης Τρίτσης». 
Με το αριθ. Πρωτ. (0) 46708_20/19-06-2020 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο µας η υπ' αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η µεταφορά από 
το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισµού 1.090.382.473,29 €, τα στοιχεία των 
οποίων αναφέρονται στους συνηµµένους σε αυτήν Πίνακες 1 έως 7, υπό την προϋπόθεση 
της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων. 
Κατόπιν τούτου, επειδή στα έργα αυτά περιλαµβάνονται και έργα του φορέα µας, ζητείται η 
λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία: 
α) θα παρέχεται η συναίνεση για την κατά τα ανωτέρω µεταφορά του/των έργου/ων που σας 
αφορούν από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I» στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και 
β) θα καθορίζεται και εξουσιοδοτείται ο νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου για την υπογραφή 
κάθε απαιτούµενου εγγράφου (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συµβολαίου, πρόσθετων 
πράξεων κλπ.). 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση τα έργα του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στα οποία 
είναι δικαιούχος ο ∆ήµος µας και θα πρέπει να µεταφερθούν στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» είναι αυτά που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

α/α Τίτλος έργου  Ποσό 

Χρηµατοδότησης 

Πρόσκληση  

1. Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. 

Πτολεµαίδας  

800.000,00 € ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙ 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 
                                          Αριθµ. απόφ. 95/2020 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδηµάρχου  και  
- Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτ.β' της 
παρ.11 του άρθρου τριακοστού έβδοµου της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α') η οποία 
κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α') και 
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αντικαταστάθηκε από το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου 
(ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του 
Ν.4684/2020 και τροποποιήθηκε από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του Ν. 4690/20 (ΦΕΚ 
104/ 30.05.2020 τεύχος Α') 
- Την ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/14.04.2020 τεύχος Β’) µε την οποία καταρτίζεται νέο 
πρόγραµµα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, 
Συνδέσµους ∆ήµων και τα νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ, µε το συµβολικό όνοµα «Αντώνης Τρίτσης» 
- Το αριθ. (0) 46708_20/19-06-2020  έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  
- Την υπ' αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Α∆Α: 
ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) µε την οποία εγκρίθηκε η µεταφορά από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
Ι» στο Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών 
- την υπ’ αριθ. 17243/8-03-2019 απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ - 
τα έργα του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στα οποία είναι δικαιούχος ο ∆ήµος µας και θα 
πρέπει να µεταφερθούν στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
-Το πρωτογενές αίτηµα του έργου µε στοιχεία 19REQ00006012876 2019-12-11. 
-Την µε αριθµ. 1020/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε στοιχεία   
19REQ006012985 2019-12-11. 
-Την µε αριθµ. 188/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
 
                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Τη µεταφορά των κάτωθι έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» και 
είναι δικαιούχος ο ∆ήµος µας, να µεταφερθούν στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 
 

α/α Τίτλος έργου  Ποσό 

Χρηµατοδότησης 

Πρόσκληση  

1. Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. 

Πτολεµαίδας  

800.000,00 € ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VΙ 

 

2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος κ. Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς για την υπογραφή κάθε 
απαιτούµενου εγγράφου(ενδεικτικά, τροποποίηση δανειστικού συµβολαίου, πρόσθετων 
πράξεων κλπ.), καθώς επίσης και για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η 
ανωτέρω µεταφορά των  έργων του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», στα οποία είναι 
δικαιούχος ο ∆ήµος µας, στο πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθµ. 95/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο ∆ήµαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 

 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης ∆ηµήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης ∆ηµήτρης 
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                   Πτολεµαΐδα 

Ο Πρόεδρος 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης ∆ηµήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσµάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
∆ίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης ∆ηµήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλµπα Αντωνία 
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