
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ     Αριθμ. Απόφ. 321/2019 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 20ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
  Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  20-12-2019  ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  17:00 
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο  μετά  την  υπ. 
αριθμ.  26451/16-12-2019 πρόσκληση του  Προέδρου  κ. Ιωάννη Χαρακτσή  η 
οποία επιδόθηκε στον καθένα από τους συμβούλους χωριστά επίσης και στον 
κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 στην 
οποία πρόσκληση περιεχόταν τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 

δραστηριότητες των δήμων» με Τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του 

Δήμου Εορδαίας»  

…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ        
1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Αντωνιάδης Κυριάκος 
11. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά 
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 

 
1. Μωυσιάδης Στυλιανός  
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20. Τραχανάς Δημήτρης 
21. Μπίγγας Στέφανος 
22. Κωτσίδης Στέφανος 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος 
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Καραβασίλης Ιωάννης 
28. Σπόντης Δημήτριος 
29. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
30. Παπαχρήστου Αναστάσιος 
31. Χόλμπα Αντωνία 
32. Ανδρονικίδου Ιωάννα 

  
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο  Δήμαρχος  κ. Παναγιώτης  Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
  Οι Πρόεδροι του Τοπικού Συμβουλίου Τοπικών Διαμερισμάτων, Φούφα , ,Άγιος 
Χριστόφορος,  Γαλάτειας, Φούφα, Εμπόριο ,Ανατολικό καθώς και ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Πτολεμαΐδας , προσκλήθηκαν και παρίσταντο στη συνεδρίαση . 
…………………………………………………………………………………………… 
Εδώ αποχωρεί  η  ΔΣ  Τσάγια Ειρήνη. 
………………………………………………………………………………………….. 

      Εδώ αποχωρεί  η  ΔΣ  Αθηνά Τερζοπούλου 

…………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο κ. Νικόλαο 

Φουρκιώτη ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης 

ανέφερε τα παρακάτω : 

 Το Υπουργείο  Εσωτερικών εξέδωσε στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ την 

Πρόσκληση Χ (66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ).Μέσω της Πρόσκλησης καλούνται οι Δήμοι 

και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς». 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και των 

Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον 

εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και 

κάθε άλλης συναφούς δράσης.  

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: είναι η δημιουργία ή η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με 

σκοπό την αδειοδότηση τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την 

αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον 

τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000,00 ευρώ 

(€). 

Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής: 

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα : 

Μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το 

Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.). 

Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης, ο Δήμος Εορδαίας έχει 

δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης χρηματοδότησης, με συνολικό ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Ως έναρξη υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία 

έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019. 
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Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα 

παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η 

παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι: 

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 463/1978 (Α΄96) «Περί των 

όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών 

και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων 

βιβλίων» και της ΥΑ αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄1874) «Όροι και προϋποθέσεις 

χορήγησης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς», στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην 

προστασία των ζώων συντροφιάς. 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι:   

 Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου των δικαιούχων περί 

αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο  

  Την εν ισχύ άδεια ιδρύσεως του καταφυγίου σύμφωνα με το άρθρο 4 

του ν.604/1977 όπως ισχύει και του άρθρου 3 της Υ.Α. αριθ. 280262/3-

12-2003 (Β΄1874), καθώς και τυχόν άλλης πρόσθετης αδειοδότησης που 

προκύπτει από τα αιτούμενα έργα/προμήθειες (π.χ. περιβαλλοντική 

άδεια). Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί η έκδοση άδειας ιδρύσεως, θα 
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πρέπει να βεβαιώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση από τον δικαιούχο ότι με τα 

αιτούμενα έργα διασφαλίζεται η μελλοντική απόκτηση άδειας ιδρύσεως 

και λειτουργίας των εγκαταστάσεων των καταφυγίων βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας, και ειδικότερα βάσει των άρθρων 4 και 6 του ν. 

604/1997 (Α΄163), του άρθρου 3του π.δ/τος 463/1978 (Α΄ 96) και της Υ.Α. 

αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄ 1874). 

  Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, 

Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών) για την προτεινόμενη πράξη, 

με σαφή αναφορά στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ., τον τίτλο της 

πράξης και τον προϋπολογισμό αυτής. 

 Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί 

για το έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει 

να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή 

από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 

 Λήψη απόφασης  

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν  εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για  

Α) την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα  

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τον  τίτλο : «Κατασκευή και εξοπλισμός, 

εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου 

Εορδαίας», ύψους 300.000,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ως άνω 

πρόσκληση. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εορδαίας να υπογράψει όλα τα έγγραφα που 

απαιτεί η συμμετοχή στο ως άνω πρόγραμμα με την υποβολή πρότασης  

Γ) Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για 

τις απαιτούμενες εργασίες-προμήθειες, ο Δήμος Εορδαίας θα καλύψει με ίδιους 
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πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που θα 

προκύψει μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού της  σχετικής μελέτης. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 

                                            Αριθμ. απόφ. 321/2019 

 

Το  ΔΣ  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα  

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τον  τίτλο : «Κατασκευή και εξοπλισμός, 

εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου 

Εορδαίας», ύψους 300.000,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ως άνω 

πρόσκληση. 

2.) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Εορδαίας να υπογράψει όλα τα έγγραφα που 

απαιτεί η συμμετοχή στο ως άνω πρόγραμμα με την υποβολή πρότασης  

3) Στην περίπτωση που η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για 

τις απαιτούμενες εργασίες-προμήθειες, ο Δήμος Εορδαίας θα καλύψει με ίδιους 

πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που θα 

προκύψει μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού της  σχετικής μελέτης. 

 
Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 321/2019 

……………………………………………………………………………………………… 
Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο   Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Πλακεντάς Παναγιώτης 

 
 

 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
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Πτολεμαΐδα 
Ο Πρόεδρος 

Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 

Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Τραχανάς Δημήτρης 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος  
Κοκκινίδης Ευστάθιος 
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Παπαχρήστου Αναστάσιος 
Χόλμπα Αντωνία 
Ανδρονικίδου Ιωάννα 

 

ΑΔΑ: ΩΕΓ7ΩΡ6-1Β6


		2019-12-27T09:05:37+0200
	Athens




