
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 249/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  23ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-11-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 24295/16-11-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει, και κατ’ εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 
30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’), της υπ’αριθµ. εγκ. 
163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς και της 
υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β), επίσης της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 71342/6-11-2020 
(ΦΕΚ 4899 τΒ) & & των ∆Ι∆Α∆/Φ69/133/οικ 20764/7-11-2020 & 427/77440/1311-2020  εγκ του ΥΠΕΣ για να 
λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης του ∆ήµου από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣΙΙ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την 
πρόσκληση µε τίτλο: «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς 
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών» ενόψει της διενέργειας προµήθειας και υποβολής αιτήµατος 
χρηµατοδότηση της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ. 
22539/29-10-20200 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης του ∆ήµου  από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την 
πρόσκληση µε τίτλο: «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς 
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών» ενόψει της διενέργειας προµήθειας και υποβολής αιτήµατος 
χρηµατοδότηση της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ»  
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 83448/ 22-11-2019 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & 
∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ιστορικό  
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.  πρωτ. 83448/ 22-11-2019 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
& ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ήµος Εορδαίας επιχορηγήθηκε από το Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», Άξονα Προτεραιότητας : «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την 
πρόσκληση µε τίτλο: «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς 
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών» µε το ποσό των 150.000 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) 
για την προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και 
ανακυκλώσιµων υλικών». 
Ειδικότερα, 
- δικαιούχοι της συγκεκριµένης πρόσκλησης είναι οι ∆ήµοι µε µόνιµο πληθυσµό έως 50.000 κατοίκους, 
σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού της χώρας από την Ελληνική Στατιστικής Αρχή. 
- Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31/12/2020 µε δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται µε 
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Επιλέξιµες δαπάνες είναι: 
- Η αγορά νέων απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων 
και ανακυκλώσιµων υλικών. 
- Η αγορά µεταχειρισµένων απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς 
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
o Να µην έχουν παρέλθει κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο- προµηθευτή 
πέντε (5) πλήρη έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος. 
o Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση- Υπεύθυνη ∆ήλωση ∆ιπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κου (ή 
ισότιµου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιµου και αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και την καταλληλότητα του µηχανήµατος. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 
µεγαλύτερος του ποσού χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα, τη διαφορά καλύπτει ο ∆ήµος µε ίδιους πόρους 
ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 
επιχορήγησης, δηλαδή η 22α Νοεµβρίου 2019. 
Σύµφωνα µε την απόφαση επιχορήγησης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αιτήµατα χρηµατοδότησης µε  
προαπαιτούµενα : α) τη σύµβαση της προµήθειας β) τιµολόγιο της αγοράς γ) πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής γ) φωτογραφία της ειδικής πινακίδας µε στοιχεία του προγράµµατος, για την εκταµίευση του ως 
άνω ποσού χρηµατοδότησης  
Πρόταση χρηµατοδότησης  
Στα πλαίσια της χρηµατοδότησης αυτής, συντάχθηκε η µε αρ. :22/2020 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια προµήθειας ενός αναρροφητικού σαρώθρου 
χωρητικότητας 2κµ. µε συνολικό προϋπολογισµό 150.000,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ 
24%. 
Ως εκ τούτου, για τη διενέργεια της εν λόγω προµήθειας και την υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης µετά την 
ολοκλήρωσή της, πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού  του έτους  2020 
ως εξής: 

Όσον αφορά τα έσοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   26-10-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

1315.0000 
Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ (αρ. 69 
του ν. 4509/2017) 1.478.250,00 150.000,00 1.628.250,00 

 
 
    

Όσον αφορά τα έξοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   26-10-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά την 

τροπ/ση 

20.7132.0038 
Προµήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 
2κµ. (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 150.000,00 150.000,00 

Για το ως ποσό θα γίνει πρωτογενές και εγκεκριµένο αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
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Εισηγητικό 
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση για την αποδοχή του ποσού και την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού έτους 2020, στο σκέλος των εσόδων και εξόδων, προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια 
και η υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο ποσό της ως άνω επιχορήγησης.» 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
    Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά. 
                              

Αριθµ. Απόφ. 249/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ 22539/29-10-20200 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται το πόσο των 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηµατοδότηση του ∆ήµου,  από το Πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονας Προτεραιότητας: «Η τοπική ανάπτυξη και η 
προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση µε τίτλο: «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών 
οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών», ενόψει της διενέργειας 
προµήθειας και υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης της προµήθειας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κµ», προϋπολογισµού 150.000,00 ευρώ σχετ η υπ’αριθµ 
22/2020 µελέτη, και τροποποιεί τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020 ως εξής: 

Όσον αφορά τα έσοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
26-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

1315.0000 

Επιχορηγήσεις από το πρόγραµµα 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ (αρ. 69 του ν. 
4509/2017) 1.478.250,00 150.000,00 1.628.250,00 

 
 
    

Όσον αφορά τα έξοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
26-10-2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

20.7132.0038 

Προµήθεια ενός αναρροφητικού 
σαρώθρου χωρητικότητας 2κµ. 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 150.000,00 150.000,00 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 249 /2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                               Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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