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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 04.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 60 / 2022 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ως προς το σημείο Β) 

  
ΘΕΜΑ: Αποδοχή των όρων δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο υλοποίησης του ειδικού 

Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» βάσει της με αριθμό 9438/12-1-2022 Απόφασης  Υπουργού 

Εσωτερικών για την Ένταξη του έργου  «Nέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και 

συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.554.277,75€ 

 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

4995/01-03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

  

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα Εκτός της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Βάσει της με αριθμό πρωτοκόλλου 9438/12-1-2022 Απόφασης  Υπουργού Εσωτερικών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ το έργο του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο έργου  «Nέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του 

Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με 

ποσό 1.554.277,75€ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1386/14-4-2020) η Απόφαση Ενταξης αποστέλλεται από 

την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ στο ΤΠΔ, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση δανείου και τους όρους συνομολόγησής 

του. 
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Έτσι εκδόθηκε η με αριθμό 3763-8-17/2/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΔ, η οποία μας 

διαβιβάστηκε με το με α.π. 17566/23-2-2022 έγγραφο (παρελήφθη από τον Δήμο την 01/03/2022). 

 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης θα πρέπει, με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 49 ν. 

4830/2021, στα πλαίσια των διαδικασιών για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, όπως αυτές περιγράφονται στην 

ΚΥΑ που αναφέρθηκε, να αποδεχθεί τους όρους της δανειακής σύμβασης, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο 

με α.π. 17566/23-2-2022 έγγραφο του ΤΠΔ.  

 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη,   

 τη με αριθμό πρωτοκόλλου 9438/12-1-2022 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

 την ΚΥΑ 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ Β΄1386/14-4-2020) 

   την  με αριθμό 3763-8-17/2/2022  Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΠΔ 

  το με α.π. 17566/23-2-2022 έγγραφο του ΤΠΔ 

 το άρθρο 49 ν. 4830/2021.  άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή, στα πλαίσια των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου του Δήμου 

Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και 

συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.554.277,75€, να αποδεχθεί τους 

όρους της δανειακής σύμβασης, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο με α.π. 17566/23-2-2022 έγγραφο του 

ΤΠΔ.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Στα πλαίσια των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης με τίτλο «Νέες 

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με ποσό 1.554.277,75€, αποδέχεται τους όρους της δανειακής σύμβασης, όπως αυτοί 

περιγράφονται αναλυτικά στο με α.π. 17566/23-2-2022 έγγραφο του ΤΠΔ. 

 

 - Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

 Β) Εξουσιοδοτείτε ο Δήμαρχος να υπογράψει τη δανειακή σύμβαση.     

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60 / 2022. 

 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  08.03.2022 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


