
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                        Αριθμ. Απόφ. 24  / 2021 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
Από το πρακτικό της 7ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα  σήμερα  17-3-2021  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  6:00 μ..μ.  το Δημοτικό 
Συμβούλιο  συνήλθε μετά  την  υπ. αριθμ.  5491/12-3--2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. 
Ιωάννη Χαρακτσή μέ Τηλεδιάσκεψη μέσω  e presence.gon.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67    του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού 
περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20 & 33282/29-5-2020  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους 
του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2020 με τα 
παρακάτω θέματα: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Αποδοχή της πράξης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης 
και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεμαΐδας» με 
τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και 
συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και   β) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
             
        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. Αντωνιάδης Κυριάκος 
10. Πράπα Αναστασία 
11. Φουρκιώτης Νικόλαος 
12. Τερζοπούλου Αθηνά 
13. Μίχος Κωνσταντίνος 
14. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
15. Δίκας Ιωάννης  
16. Τσάγια Ειρήνη 
17. Μπίγγας Στέφανος 
18. Κωτσίδης Στέφανος 
19. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
20. Μαυρίδου Μάρθα 
21. Σολαχίδου Βασιλική 
22. Μωυσιάδης Στυλιανός 
23. Καραβασίλης Ιωάννης 
24. Σπόντης Δημήτριος 
25. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 

 
1. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
2. Κάλφας Παναγιώτης 
3. Σίσσιος Μιχάλης 
4. Τραχανάς Δημήτριος 
5. Τουρτούρης Αθανάσιος  
6. Παπαχρήστου  Αναστ. 
7. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
 

ΑΔΑ: 6ΗΡΖΩΡ6-ΛΣΡ



26. Χόλμπα Αντωνία 
 

O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών    
……………………………………………………………………………………………… 
. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας παρευρέθηκαν στην Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον αντιδήμαρχο κ. Δημήτρη Ορφανιδη  ο οποίος 
εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την 37/2021 
Απόφαση οικονομικής επιτροπής  που αφορά την αποδοχή α) της πράξης ένταξης του Δήμου 
Εορδαίας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ και της 1ης , 2ης , 
3ης η και 4ης :«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης:« Κατασκευή και εξοπλισμός, 
εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 και συγκεκριμένα : 
Η  Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εσωτερικών εξέδωσε την 42256/3-6-2019 (ΑΔΑ: 66Δ1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση για το 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» , στον άξονα προτεραιότητας « Κοινωνικές και πολιτιστικές 
υποδομές και δραστηριότητες των δήμων «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» 
Η πρόσκληση αυτή αφορούσε τη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας  και των Νομικών 
Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων 
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί 
στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή 
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. Σύμφωνα πάλι με την ίδια πρόσκληση ο 
συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 20.000.000,00 ευρώ (€), ενώ ο 
κάθε δικαιούχος είχε δικαίωμα υποβολής 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.). 
Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήμος Εορδαίας υπέβαλε πρόταση, σύμφωνα με την με 
αριθμ. :321/2019 ΑΔΣ (ΑΔΑ:ΩΕΓ7ΩΡ6-ΙΒ6) με τίτλο : « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Εορδαίας», συνολικού 
προϋπολογισμού 619.226,24 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)\, με φορέα υλοποίησης το Δήμο 
Εορδαίας. Εξ αυτών το ποσό των 300.000,00 (πλέον Φ.Π.Α24%) από το ΠΔΕ, ενώ το υπόλοιπο 
από ιδίους πόρους. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ.: 3750/15-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ0Μ46ΜΤΛ6-ΡΒ4) 
Απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης με κωδικό ενάριθμου έργου : ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010).Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 619.226,24 ευρώ 
(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%) 
Η χρηματοδότηση της ως άνω πράξης επιμερίζεται ως εξής: α) στο ποσό των  372.000,00 ευρώ 
από το ΠΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και β) στο ποσό των 247.226,24 ευρώ 
από Ιδίους Πόρους (ΣΑΤΑ) του Δήμου σύμφωνα με την πράξη ένταξης. Ο Δήμος θα προβεί στην 
απορρόφηση πρώτα του ποσού που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει αποδοχή του συνολικού ποσού και αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του έτους 2021 ως εξής: 

ΑΔΑ: 6ΗΡΖΩΡ6-ΛΣΡ



Όσον αφορά  τα έσοδα    

ΚΑ Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

1315.0000 

Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα 

[Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του 

άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 

22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - 

Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 

4509/2017) 1.547.864,74 372.000,00 1.919.864,74 

Όσον αφορά  τα έξοδα    

ΚΑ Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

64.7331.0173 

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος 

ΙΙ 372.000 + ΣΑΤΑ 247.226,24) 0,00 619.226,24 619.226,24 

70.7331.0169 

Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

(ΣΑΤΑ) 247.226,24 -247.226,24 0,00 

      372.000,00   

Επιπλέον, πρέπει να γίνει εγγραφή του ως άνω έργου στο Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021, 
εφόσον απαιτείται.  
Για την πράξη έχει γίνει πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ : 21REQ008076055 01-02-
2021. 
Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για :  
α) την αποδοχή της ως άνω πράξης ένταξης με τίτλο « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Εορδαίας»  
β) την αποδοχή του ποσού των 372.000,00 ευρώ από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010) και  του ποσού των 247.226,24 ευρώ από την ΣΑΤΑ, με αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ως εξής  

Όσον αφορά  τα έσοδα    

ΚΑ Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

ΑΔΑ: 6ΗΡΖΩΡ6-ΛΣΡ



1315.0000 

Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα 

[Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του 

άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 

22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - 

Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 

4509/2017) 1.547.864,74 372.000,00 1.919.864,74 

Όσον αφορά  τα έξοδα    

ΚΑ Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

64.7331.0173 

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος 

ΙΙ 372.000 + ΣΑΤΑ 247.226,24) 0,00 619.226,24 619.226,24 

70.7331.0169 

Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

(ΣΑΤΑ) 247.226,24 -247.226,24 0,00 

      372.000,00   

 γ) την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2021, ως προς την εγγραφή του ως άνω 
έργου, εφόσον απαιτείται.”  
Η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ. Προϋπολογισμού, με το από 19-2-2021 ηλεκτρονικό μήνυμά της , το 
οποίο αποστάλθηκε στα μέλη της Ο.Ε επισημαίνει τα εξής:«Σχετικά  με την  εισήγηση του τμήματος 
προγραμματισμού, οργάνωσης & πληροφορικής με τίτλο: «α) αποδοχή της πράξης ένταξης του 
Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ »στο πλαίσιο της πρόσκλησης Χ και της 1ης , 2ης 
, 3ης η και 4ης :«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς». Πτολεμαΐδας» με τίτλο πράξης: «Κατασκευή και εξοπλισμός, 
εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του Δήμου Εορδαίας» και β) 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021», θα θέλαμε να διορθώσουμε τον Κ.Α. εσόδων 
από 1315.0000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή 
υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)» στον ΝΕΟ ΚΑ 
1322.0013 με τίτλο «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».Η διόρθωση γίνεται κατόπιν ερωτήματος που θέσαμε στη 
“ΔήμοςΝΕΤ Βάση Δεδομένων ΟΤΑ & επιχειρήσεων ΟΤΑ” για το οποίο λάβαμε την απάντηση «ότι 
οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αποτελούν χρηματοδοτήσεις  από 
Κεντρικό φορέα (Υπουργείο Εσωτερικών) μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ (ΣΑΕ 055) και θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός εσόδων ΚΑ 1322». 
Ως εκ τουτου να γίνει αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2021 με την εγγραφή των 
ποσού των 372.000,00 στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1322.0013 και αντίστοιχα στο σκέλος 
των εξόδων στον ΝΕΟ Κ.Α. 64.7331.0173 και να γίνει μεταφορά του ποσού των 247.226,24 € από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ από τον Κ.Α.70.7331.0169 στον ΝΕΟ ΚΑ 64.7331.0173. Ο προϋπολογισμός θα 
διαμορφωθεί ως εξής: 
Όσον αφορά  τα έσοδα    

ΑΔΑ: 6ΗΡΖΩΡ6-ΛΣΡ



Κωδικός Περιγραφή Διαμ/θέντα    Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα μετά 

την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 0,00 372.000,00 1.919.864,74 

 

Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

64.7331.0173 

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος 

ΙΙ 372.000 + ΣΑΤΑ 247.226,24) 0,00 619.226,24 619.226,24 

70.7331.0169 

Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

(ΣΑΤΑ) 247.226,24 -247.226,24 0,00 

      372.000,00   

  
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται το συμβούλιο   ν’ αποφασίσει σχετικά.  
                                       

                                       Αριθμ. Απόφ.  24/2021  
 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του   την υπ’ αριθμ.: 3750/15-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΤ0Μ46ΜΤΛ6-ΡΒ4) 
Απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης με κωδικό ενάριθμου έργου : ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010 του Υπουργείου Εσωτερικών,  την από 17-2-2021 εισήγηση του 
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού , Οργάνωσης &  Πληροφορικής καθώς και την 
37/2021 ΑΟΕ  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αποδέχεται την ως άνω πράξης ένταξης με τίτλο: « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Εορδαίας». Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 619.226,24 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 
24%)Η χρηματοδότηση της ως άνω πράξης επιμερίζεται ως εξής: α) στο ποσό των  372.000,00 
ευρώ από το ΠΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και β) στο ποσό των 247.226,24 
ευρώ από Ιδίους Πόρους (ΣΑΤΑ) του Δήμου σύμφωνα με την πράξη ένταξης. 
2. Αποδέχεται  το ποσό των 372.000,00 ευρώ από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010) με την εγγραφή του ποσού των 372.000,00 στο σκέλος των εσόδων στον 
Κ.Α. 1322.0013 και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων στον ΝΕΟ Κ.Α. 64.7331.0173  
Τροποποιεί τον πρ/σμό οικ. Έτους 2021 ως εξής : 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

Κωδικός Περιγραφή Διαμ/θέντα    Πρόταση 
Διαμ/θέντα μετά 
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για 

τροπ/ση  

την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 0,00 372.000,00 1.919.864,74 

 

Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή Διαμ/θέντα    

Πρόταση 

για 

τροπ/ση  

Διαμ/θέντα 

μετά την 

τροπ/ση 

64.7331.0173 

Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και 

εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Φιλόδημος 

ΙΙ 372.000 + ΣΑΤΑ 247.226,24) 0,00 619.226,24 619.226,24 

70.7331.0169 

Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

(ΣΑΤΑ) 247.226,24 -247.226,24 0,00 

      372.000,00   

 

3. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021 ως εξής : 
Διορθώνει στο κεφάλαιο VI Κτιριακά το τίτλο του έργου Επέκταση καταφυγίου αδέσποτων ζώων 
στο ορθό  « Κατασκευή επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων  
αδέσποτων ζώων συντροφιάς » 
 
 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ.24 /2021 
………………………………………………………………………………………………………………... 
                           Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 
    Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
Τσεχελίδης Δημήτρης 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά 
Μίχος Κωνσταντίνος 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
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         Πτολεμαΐδα 
       Ο Πρόεδρος 
  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
    Χαρακτσής Ιωάννης 

Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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