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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Υποβολή δώδεκα (12) προτάσεων-αιτήσεων χρηµατοδότησης έργων υποδοµής από το 

∆ήµο Εορδαίας για ένταξη στο Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού 

προϋπολογισµού 19.052.070,78 € .  

 

Υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα από το ∆ήµο Εορδαίας δώδεκα (12) προτάσεις-αιτήσεις 

χρηµατοδότησης στο  Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης», τα οποία αφορούν έργα και προµήθειες συνολικού προϋπολογισµού 

19.052.070,78 €. 

 

Το Πρόγραµµα «Αντώνης Τρίτσης» αποτελεί µία εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινωνιών και τον εκσυγχρονισµό των Ο.Τ.Α. Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε ως µετεξέλιξη 

του «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ», το οποίο µέχρι σήµερα αντικειµενικά βοήθησε πολλαπλά τους ∆ήµους.  

 

Ο ∆ήµος Εορδαίας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος, κατέθεσε ένα σύνολο ολοκληρωµένων και 

ώριµων προτάσεων προς χρηµατοδότηση, που καλύπτει το σύνολο των αξόνων του. Η 

πλειοψηφία των προτάσεων που κατατέθηκαν είναι νέες ενώ µεταφέρθηκαν έργα του δήµου και 

της ∆ΕΥΑ Εορδαίας που είχαν ενταχθεί στο πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ, ώστε να έχουν 

εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση. 

Αναλυτικότερα ο πίνακας µε τα έργα και τις προµήθειες, που αφορούν οι αιτήσεις 

χρηµατοδότησης που υπέβαλλε ο ∆ήµος Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραµµα «Αντώνης 

Τρίτσης», έχει ως εξής : 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

▪ ΑΤ 01: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

5.297.000,00 € 

▪ ΑΤ 04: Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές 
Ανακύκλωσης και Σταθµοί Μεταφόρτωσης 
Απορριµµάτων 

2.530.096,00 € 

▪ ΑΤ 05 Αγροτική Οδοποιία ∆ήµου Εορδαίας. 

3.950.000,00 € 

▪ ΑΤ 08 Smartcities, ευφυείς εφαρµογές, συστήµατα και 
πλατφόρµες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - 
πολιτισµό – τουρισµό και περιβάλλον, δράσεις και 
µέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της 
δηµόσιας υγείας και του πληθυσµού από την 
εξάπλωση της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-
19. 

604.648,80€ 

▪ ΑΤ 09 Ωρίµανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση 
του Προγράµµατος, και ειδικότερα πρόταση 
χρηµατοδότησης µε τίτλο: «ΚΕΝΤΡΟ  
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟΥ» 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 

427.361,54 € 
 

▪ ΑΤ 10 Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών 
χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα 
ΑµεΑ και ειδικότερα πρόταση χρηµατοδότησης µε 
τίτλο: «Προµήθεια και Τοποθέτηση Αυτόµατων 
Εξωτερικών Απινιδωτών µετά παρελκόµενων του 
∆ήµου Εορδαίας». 

28.556,74 € 
 

▪ ΑΤ 12 «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» και  
ειδικότερα «Υποδοµές ηλεκτροκίνησης - Ηλεκτρικά 
Οχήµατα - Σταθµοί φόρτισης ∆ήµου Εορδαίας». 

2.387.000,00 € 

▪ ΑΤ 14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και ειδικότερα 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 της ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ». 

499.585,13 € 
 

 

 



   
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

 

∆ήµος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου 
 
 

Επιπλέον των ανωτέρω προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πρόγραµµα «Τρίτσης» ακολουθούν 

και οι προτάσεις που µεταφέρθηκαν από το «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ» : 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Αντιπληµµυρικά έργα ∆.Κ. Πτολεµαΐδας 800.000,00 € 

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων ∆ήµου Εορδαίας. 1.587.096,77 € 

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ. Ερµακιάς ∆ήµου Εορδαίας. 638.306,45 € 

Υδραυλική µελέτη Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολ/δας (Β΄ΦΑΣΗ)- 
Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης. 

302.419,35 € 
 

 

 

Η στόχευση του ∆ήµου Εορδαίας για την υποβολή των συγκεκριµένων προτάσεων κινήθηκε σε 

δύο κύριες κατευθύνσεις : 

• Σε προτάσεις που αφορούν έργα υποδοµής, ώστε να επιλυθούν χρονίζοντα 

προβλήµατα πληµµυρικών φαινοµένων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων των 

Κοινοτήτων και βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές οδούς. 

•  Σε προτάσεις που αφορούν έργα τα οποία θα συµβάλλουν στην αναβάθµιση των 

συνθηκών ποιότητας ζωής των πολιτών, µέσω της ανάπτυξης εφαρµογών έξυπνης 

πόλης καθώς και σε ωρίµανση έργων που θα συντελέσουν στην οικονοµική 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Το σύνολο των κατατεθειµένων προτάσεων εναρµονίζεται µε τα προτάγµατα που τέθηκαν εξ’ 

αρχής από την δηµοτική αρχή, έχοντας ως απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθµιση του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών του τόπου µας. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας θα συνεχίσει να σχεδιάζει, να προγραµµατίζει και να υλοποιεί έργα και 

παρεµβάσεις µέσω των οποίων θα επιτυγχάνεται η σταδιακή και µε σταθερούς ρυθµούς βελτίωση  

της καθηµερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. ∆ηµιουργώντας παράλληλα όλες 

εκείνες τις προϋποθέσεις και τις υποδοµές, που θα συµβάλλουν καταλυτικά σε αυτή την 

κατεύθυνση. 


