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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 112/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 17-5-2021 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 9735/12-5-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ 
∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή ποσών χρηµατοδότησης του ∆ήµου Εορδαίας από το πρόγραµµα « ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2021.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 
3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

4. Κυριάκος Αντωνιάδης  
5. Σπόντης ∆ηµήτριος 

 

6. Στέφανος Μπίγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. O Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτη, ο οποίος ανέφερε την υπ’αριθµ. 9709/12-5-2021 
εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
α) «ΘΕΜΑ : Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης του ∆ήµου  από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες 
των ∆ήµων» και την πρόσκληση µε τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
των ∆ήµων» ενόψει της διενέργειας προµήθειας και υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότηση της προµήθειας µε 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆.Κ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ»  
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 26579/06-04-2021 Απόφαση Ένταξης του Τµήµατος Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ιστορικό  
Στα πλαίσια µε την υπ’αριθµ. πρωτ. 2225/14-01-2019 Πρόσκλησης από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», 
Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των ∆ήµων» µε τίτλο 
«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των ∆ήµων» του Τµήµατος Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο ∆ήµος Εορδαίας υπέβαλλε το υπ’ 
αριθµ. 8374/24-04-2019 αίτηµα ένταξης της πράξης «Προµήθεια εξοπλισµού δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆.Κ. Πτολεµαΐδας του ∆ήµου Εορδαίας» η οποία έγινε αποδεκτή µε την υπ’ αριθµ. 26579/06-
04-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης για το ποσό των 404.892,43 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).  
Ειδικότερα, 
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• Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31/12/2022. 
Επιλέξιµες δαπάνες είναι: 

• Η αγορά αθλητικού εξοπλισµού. 
• Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 

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,  δ) βεβαίωση του ∆ήµου στην οποία αναφέρεται ρητά η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 
ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος, ε) φωτογραφία της ειδικής πινακίδας µε στοιχεία του προγράµµατος, για 
την εκταµίευση του ως άνω ποσού χρηµατοδότησης  
Πρόταση χρηµατοδότησης  
Στα πλαίσια της χρηµατοδότησης αυτής, συντάχθηκε Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη 
διενέργεια προµήθειας αθλητικού εξοπλισµού, εξοπλισµού πρασίνου καθώς και τροχήλατων οικίσκων 
αποθήκευσης προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Πτολεµαίδας 
του ∆ήµου Εορδαίας µε συνολικό προϋπολογισµό 404.892,43 ευρώ. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνεται 
ΦΠΑ. 
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  2021 
ως εξής: 
Όσον αφορά τα έσοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
12-05-2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 1.915.568,42 404.892,43 2.320.460,85 
 

Όσον αφορά τα έξοδα:    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   
12-05-2021 

Πρόταση 
για τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 

61.7135.0095 

Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού, εξοπλισµού 
πρασίνου καθώς και τροχήλατων οικίσκων 
αποθήκευσης προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες του δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων Πτολεµαίδας του ∆ήµου 
Εορδαίας (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 

0,00 404.892,43 404.892,43 

 
Για το ως ποσό θα γίνει πρωτογενές και εγκεκριµένο αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 
Εισηγητικό 
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση για την αποδοχή του ποσού και την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού έτους 2021, στο σκέλος των εσόδων και εξόδων, προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια 
και η υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης στο ποσό της ως άνω επιχορήγησης.» 

β) Την υπ’αριθµ 7939/14-4-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 

«ΘΕΜΑ : «Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2021γιατην επιχορήγηση από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του 
περιβάλλοντος», που δόθηκε µε την µε αριθµ.30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους 
∆ήµους, για τη διενέργεια προµηθειών» 
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ.:30292/19-04-2019 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & 
∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ιστορικό 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. :30292/19-04-2019 (Α∆Α: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) Απόφαση του Τµήµατος 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεµήθηκε στους 
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∆ήµους ποσό ύψους 150.000.000,00€ από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του ως 
άνω προγράµµατος και όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην ΥΑ 4748/20-02-2018. Ειδικότερα το ύψος της 
επιχορήγησης για τον ∆ήµο Εορδαίας σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης, ανήλθε στο συνολικό 
ποσό των 1.027.300,00 ευρώ. 
Στη συνέχεια  µε το υπ’αριθµ. : 43568/7-6-2019 (Α∆Α:65ΞΟ465ΧΘ7-ΕΡΥ) έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών δόθηκε η 1η Εντολή χρηµατοδότησης των ∆ήµων της χώρας, 
σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση Υπουργού και πιστώθηκε για λογαριασµό του ∆ήµου το συνολικό ποσό 
των 513.650,00 ευρώ, Α δόση (50%) επί του δικαιούµενου ποσού ,των 1.027.300,00 ευρώ. Το ποσό αυτό 
εισπράχθηκε από το ∆ήµο µας µε το υπ’ αρ. 191/Α/25-6-2019 γραµµάτιο είσπραξης και είναι εγγεγραµµένο 
στον προϋπολογισµό έτους 2021 στον Κ.Α. 64.7131.0023 µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)» 
Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.:7972/2-2-2021(Α∆Α:Ψ1ΒΛ46ΜΤΛ6-80Ω απόφαση, η χρηµατοδότηση του ∆ήµου 
είναι εφικτή µετά την απορρόφηση της α δόσης και της αποστολής των δικαιολογητικών  
Η διάρκεια εφαρµογής υλοποιείται έως την 31-12-2021 µε δυνατότητα παράταση. Ειδικότερα, 
Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της ως άνω 
πρόσκλησης  
Πρόταση χρηµατοδότησης  
Στα πλαίσια της ως άνω επιχορήγησης συντάχθηκαν οι κάτωθι µελέτες προµηθειών, συνολικού 
προϋπολογισµού 469.412,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)   

 
 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 «Προµήθεια ρυµουλκούµενου 
κλαδοθρυµµατιστή» 

5/2020 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής 

45.880,00 

2 «Προµήθεια ενός (1) 
ανατρεπόµενου φορτηγού µε 
απορροφητήρα» 

9/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής 

105.400,00 

3 «Προµήθεια ενός (1) γεωργικού 
ελκυστήρα-πολυµηχανήµατος µε 
συνοδευτικό εξοπλισµό» 

15/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής 

166.532,00 

4 «Προµήθεια ενός (1) 
ελαστικοφόρου περονοφόρου 
ανυψωτικού µηχανήµατος (κλαρκ)» 

14/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & 
Ποιότητας Ζωής 

 
40.000,00 

5 Προµήθεια «Λαστιχοφόρου 
Φορτωτή εκσκαφέα για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Εορδαίας 

2/2021  Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

111.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 469.412,00 
 

Ως εκ τούτου, για τη διενέργεια των εν λόγω προµηθειών και την απορρόφηση του ποσού της α δόσης 
χρηµατοδότησης των 513.650,00, απαιτείται να γίνει  αναµόρφωση του προϋπολογισµού  του έτους 2021 ως 
εξής: 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα 
14/4/2021 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

64.7131.0023 
Προµήθεια µηχανηµάτων έργου 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 513.650,00 -469.412,00 65.838,00 

64.7131.0025 

Προµήθεια ρυµουλκούµενου 
κλαδοθρυµµατιστή»(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ) 0,00 45.880,00 45.880,00 

64.7131.0026 
Προµήθεια ενός (1) 
ανατρεπόµενου φορτηγού µε 0,00 105.400,00 105.400,00 
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απορροφητήρα(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 

64.7131.0027 

Προµήθεια ενός (1) γεωργικού 
ελκυστήρα-πολυµηχανήµατος µε 
συνοδευτικό 
εξοπλισµό(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 166.532,00 166.532,00 

64.7131.0028 

 «Προµήθεια ενός (1) 
ελαστικοφόρου περονοφόρου 
ανυψωτικού µηχανήµατος (κλαρκ)» 
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 40.000,00 40.000,00 

64.7131.0029 

Προµήθεια Λαστιχοφόρου 
Φορτωτή εκσκαφέα για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Εορδαίας(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 
ΙΙ) 0,00 111.600,00 111.600,00 

      0,00   
Για τα ως άνω ποσά θα γίνουν  πρωτογενή και εγκεκριµένα αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
Εισηγητικό 
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 
2021όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω, προκειµένου να διενεργηθούν οι κάτωθι προµήθειες: 

 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 «Προµήθεια ρυµουλκούµενου 
κλαδοθρυµµατιστή» 

5/2020 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής 

45.880,00 

2 «Προµήθεια ενός (1) ανατρεπόµενου 
φορτηγού µε απορροφητήρα» 

9/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής 

105.400,00 

3 «Προµήθεια ενός (1) γεωργικού 
ελκυστήρα-πολυµηχανήµατος µε 
συνοδευτικό εξοπλισµό» 

15/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής 

166.532,00 

4  «Προµήθεια ενός (1) ελαστικοφόρου 
περονοφόρου ανυψωτικού 
µηχανήµατος (κλαρκ)» 

14/2021 Περιβάλλοντος-
Καθαριότητας & Ποιότητας 
Ζωής 

 
40.000,00 

5  «Προµήθεια Λαστιχοφόρου 
Φορτωτή εκσκαφέα για τις ανάγκες 
του ∆ήµου Εορδαίας» 

2/2021  Τεχνικών Υπηρεσιών 111.600,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 469.412,00 
 

Και γ) την υπ’αριθµ 7467/8-4-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος 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 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισµού» ενόψει της διενέργειας προµήθειας και υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότηση της προµήθειας µε 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ 
ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ»  
ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 64403/05-10-2020 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & 
∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε από την 68484/16-10-2020 Απόφαση 
της ίδιας υπηρεσίας. 
Ιστορικό  
Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. πρωτ. :64403/05-10-2020 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
& ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε από την 68484/16-10-2020 
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Απόφαση της ίδιας Υπηρεσίας, 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 οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισµού» 
µε το ποσό των 223.000,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την προµήθεια νέων 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισµού. 
Ειδικότερα, 

• δικαιούχοι της συγκεκριµένης πρόσκλησης είναι οι ∆ήµοι µε µόνιµο πληθυσµό πάνω από 20.000 
κατοίκους, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή πληθυσµού της χώρας από την Ελληνική Στατιστικής 
Αρχή. 
• Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31/12/2022 µε δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

Επιλέξιµες δαπάνες είναι: 
• Η αγορά νέων απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 
• Η αγορά νέων µηχανήµατων ή και συνοδευτικού υλικού. 

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 5η Οκτωβρίου 2020. 
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,  δ) βεβαίωση του ∆ήµου στην οποία αναφέρεται ρητά η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών 
ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος, ε) 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. :11/2021 Μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής για τη διενέργεια προµήθειας ενός φορτηγού διαξονικού ανατρεπόµενου 
µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη µε συνολικό προϋπολογισµό 204.600,00 ευρώ ( συµπεριλαµβανοµένου 
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  2021 
ως εξής: 

Όσον αφορά τα έσοδα:    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 1.915.568,42 204.600,00 2.120.168,42 
     
     
Όσον αφορά τα έξοδα:    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση για 

τροπ/ση  
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

62.7132.0041 

Προµήθεια ενός φορτηγού 
διαξονικού ανατρεπόµενου µε 
υδραυλικό γερανό και αρπάγη  
(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) 0,00 204.600,00 204.600,00 

 
Για το ως ποσό θα γίνει πρωτογενές και εγκεκριµένο αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ 
Εισηγητικό 
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν εισηγούµαστε τη λήψη απόφασης για την αποδοχή του συνολικού ποσού των 
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204.600,00 ευρώ και την αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2021, στο σκέλος των εσόδων και εξόδων, 
προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ ∆ΙΑΞΟΝΙΚΟΥ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» και η υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης 
στο ποσό της ως άνω επιχορήγησης.» 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά.   

                                       
Αριθµ. Απόφ. 112/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2.α) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 26579/06-04-2021 Απόφαση Ένταξης του Τµήµατος Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, β) την υπ’ αριθµ. πρωτ.:30292/19-04-
2019 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου 
Εσωτερικών & γ) την υπ’ αριθµ. πρωτ. 64403/05-10-2020 Απόφαση του Τµήµατος Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων & ∆ιαχείρισης Π.∆.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε από την 
68484/16-10-2020 Απόφαση της ίδιας υπηρεσίας 
3. τις υπ’αριθµ. 9709/12-5-2021, 7938/14-4-2021 & 7467/8-4-2021 εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αποδέχεται  τα προαναφερόµενα ποσά χρηµατοδότησης του ∆ήµου Εορδαίας από το πρόγραµµα « 
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση του 
προϋπολογισµού έτους 2021, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  112/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτριος 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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