
 

 

 

 

 

Θέμα: Μεταφορά έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

Απόφασης: 110/2020 

Στο Αμύνταιο, σήμερα 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στο 

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αμυνταίου, κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το 

άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), ύστερα από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10047/09-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 

σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 23 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

Μπάντης Ιορδάνης   Νάτσης Ιωάννης 

Γεώργου Τρύφων  Ιωαννίδου Τζίτζιου Ελένη 

Θωμαϊδης Χρήστος 

Πρόεδρος 

 Αβραμίδης Ιωάννης 

Κιοσές Παναγιώτης  Γυρίκη Ελένη 

Αντωνιάδης Θεοχάρης   

Τσαχειρίδης Σπύρος   

Κύρκου Κυριάκος   

Μπερμπερίδης Πέτρος   

Τόμου Πέτρος   

Δεμερτζίδης Στυλιανός   

Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος   

Θεοδώρου Απόστολος   

Χατζητιμοθέου Ιωάννης   

Ιωάννου Χρήστος   

Πέγιου Ιωάννης   

Σαργιαννίδης Παύλος   

Καραούλη Αφροδίτη   

Γρομπανόπουλος Τρύφων   

Σαπαρδάνης Φώτιος   

Θεοδοσιάδης Πρόδρομος   

Κρητικού Διαμαντούλα   

Σονιάδου Σωτηρία   

Κυριάκος Ελευθεριάδης   

   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρόντες στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, Αμυνταίου κ. 

Μακρής Ευάγγελος, Βεγόρων κ. Αθανασιάδη Λάζαρο, Λεχόβου κ. Στεφανίδης 

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό συνεδριάσεων 13/2020 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου 



Ευάγγελος, Αγίου Παντελεήμονα Πηλείδης Ιωάννης, Ξινού Νερού Γκιόζης 

Δημήτριος 

 

Παρών στην συνεδρίαση ο πρόεδρος της κοινότητας Ασπρογείων κ. Σταυρίδη 

Βασίλειο .  

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε 

ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τρύφων Γεώργου. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Γιοβαννίτσα Ελένη για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα  της 

ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο ο 

οποίος έθεσε υπόψη την εισήγηση της κ. Αλληλόμη Αναστασία Διευθύντρια 

Τεχνικών  Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης η οποία έχει ως εξής: 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 

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 

Δημοσίων 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 Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης 

Τρίτσης». 

 

 



 

Με το αριθ.  έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κοινοποιήθηκε στο 

Δήμο μας η υπ' αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 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 Δημοτικού 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 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», και 

β) θα καθορίζεται και εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου για την 

υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου (π.χ. τροποποίηση δανειστικού συμβολαίου, 

πρόσθετων πράξεων κλπ.). 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» 

στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος 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. «Βελτίωση υποδομών δικτύων 

ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων» 

 

1.435.282,26 Πρόσκληση I: 

Υποδομές ύδρευσης 

για την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας 

και ποιότητας ύδατος 

για ανθρώπινη 

κατανάλωση 

2. «Εσωτερική Αποχέτευση ΤΚ 

Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»  

1.606.330,64 Πρόσκληση II: 

Ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών 

λυμάτων για την 

προστασία της 

δημόσιας υγείας και 

την βελτίωση της 

ποιότητας των 

υπόγειων, 

επιφανειακών υδάτων 

και των ακτών 

κολύμβησης) 

 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου 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 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 Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το 

συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» 

- Το αριθ. 17513/15.02.2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  

- Την υπ' αρ. πρωτ. 829/18-6-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

- τις υπ’ αριθ. 7639/04.02.2019, 7307/04.02.2019 αποφάσεις ένταξης των έργων στο 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 

- τα έργα του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος 

μας και θα πρέπει να μεταφερθούν στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 

απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

Την εισήγηση της κ. Αλληλόμη Αναστασία Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. Τη μεταφορά των κάτωθι έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, να μεταφερθούν στο 

πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»: 

 

 

α/α Τίτλος έργου  Ποσό 

Χρηματοδότησης 

Πρόσκληση  

1. «Βελτίωση υποδομών δικτύων 

ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων» 

 

1.435.282,26 Πρόσκληση I: 

Υποδομές ύδρευσης 

για την εξασφάλιση 

επαρκούς ποσότητας 

και ποιότητας ύδατος 

για ανθρώπινη 

κατανάλωση 

2. «Εσωτερική Αποχέτευση ΤΚ 

Σκλήθρου Δήμου Αμυνταίου»  

1.606.330,64 Πρόσκληση II: 

Ολοκληρωμένη 

διαχείριση αστικών 



λυμάτων για την 

προστασία της 

δημόσιας υγείας και 

την βελτίωση της 

ποιότητας των 

υπόγειων, 

επιφανειακών υδάτων 

και των ακτών 

κολύμβησης) 

 

2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος κ. Άνθιμος Μπιτάκης 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 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος μας, στο πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

 

 

 

 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

  

 

 

 

 


