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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 37/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 23-2-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.3108/18-2-2021 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:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
α) Αποδοχή της πράξης ένταξης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης της Χ και της 1ης , 2ης,3ης και 4ης : «Κατασκευή, επισκευή, συντήρησης και εξοπλισµός 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Πτολεµαίδας» µε τίτλο πράξης: «Κατασκευή και 
εξοπλισµός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων και συντροφιάς του ∆ήµου Εορδαίας» και   β) 
αναµόρφωση του 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 2. Αθηνα Τερζοπούλου 
3. Άννα Καϊδου 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Στέφανος Μπιγγας  
5. Ευσταθιος Κοκκινιδης  
6. ∆ηµήτριος Σπόντης  
   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Το τακτικό µέλος κος Κυρ. Αντωνιάδης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε η αντικαταστάτριά του κα. 
Αν. Καϊδου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών ο οποίος ανέφερε την 
από 17-2-2021   εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : « α)αποδοχή της πράξης ένταξης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 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 ∆ήµου Εορδαίας» και β) 
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2021 

• Ιστορικό 
 Η  Γενική ∆/νση Οικονοµικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε 
την 42256/3-6-2019 (Α∆Α: 66∆1465ΧΘ7-ΧΒΣ) Πρόσκληση για το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 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 
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εν λόγω υποδοµών µε σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόµιµη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθµιση 
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους ∆ήµους 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 Α∆Σ (Α∆Α:ΩΕΓ7ΩΡ6-ΙΒ6) µε τίτλο : « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµός 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου Εορδαίας», συνολικού προϋπολογισµού 619.226,24 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)\, µε φορέα υλοποίησης το ∆ήµο Εορδαίας. Εξ αυτών το ποσό των 300.000,00 
(πλέον Φ.Π.Α24%) από το Π∆Ε, ενώ το υπόλοιπο από ιδίους πόρους. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθµ.: 3750/15-01-2021 (Α∆Α: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 Π∆Ε 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) και β) στο ποσό των 247.226,24 ευρώ από Ιδίους Πόρους 
(ΣΑΤΑ) του ∆ήµου σύµφωνα µε την πράξη ένταξης. Ο ∆ήµος 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: 

Όσον αφορά  τα έσοδα    

ΚΑ Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση 

για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/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 ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση 

για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/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 ΚΗΜ∆ΗΣ µε Α∆ΑΜ : 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 ∆ήµου Εορδαίας»  
β) την αποδοχή του ποσού των 372.000,00 ευρώ από το Π∆Ε 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  
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Όσον αφορά  τα έσοδα    

ΚΑ Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση 

για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/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 ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση 

για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/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 ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα 
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ 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 ∆ήµου 
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 «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ».Η 
διόρθωση γίνεται κατόπιν ερωτήµατος που θέσαµε στη “∆ήµοςΝΕΤ Βάση ∆εδοµένων ΟΤΑ & επιχειρήσεων ΟΤΑ” 
για το οποίο λάβαµε την απάντηση «ότι οι χρηµατοδοτήσεις από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ αποτελούν 
χρηµατοδοτήσεις  από Κεντρικό φορέα (Υπουργείο Εσωτερικών) µέσω του εθνικού τµήµατος του Π∆Ε (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    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    Πρόταση 
για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

1322.0013 ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 0,00 372.000,00 1.919.864,74 

 

Όσον αφορά  τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα    
Πρόταση 

για 
τροπ/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τροπ/ση 
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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 η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 37/2021 

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.: 3750/15-01-2021 (Α∆Α:ΩΤ0Μ46ΜΤΛ6-ΡΒ4) Απόφαση ένταξης της ως άνω πράξης µε 
κωδικό ενάριθµου έργου : ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010 του Υπουργείου Εσωτερικών 
3. την από 17-2-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης &  Πληροφορικής 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Αποδέχεται την ως άνω πράξης ένταξης µε τίτλο: « Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµός 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς ∆ήµου 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 Π∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 
(2017ΣΕ05500010) και β) στο ποσό των 247.226,24 ευρώ από Ιδίους Πόρους (ΣΑΤΑ) του ∆ήµου σύµφωνα µε 
την πράξη ένταξης. 
2. Αποδέχεται  το ποσό των 372.000,00 ευρώ από το Π∆Ε 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  και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού οικον. έτους 2021, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. 
3. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο  την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος έτους 2021, ως προς 
την εγγραφή του ως άνω έργου, εφόσον απαιτείται. 

  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  37/2021. 

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

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Άννα Καϊδου 
3. Στέφανος Μπιγγας 
4. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
5. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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