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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27.04.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 107/2022 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός 

εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- 

Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Απριλίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 9230/21-04-2022 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) 

Γυμνόπουλος Κοσμάς  5) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 7) Γρούγιος Ηλίας 8) Τσομπανοπούλου 

Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η Πρόεδρος, προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και Κοινοτήτων» το οποίο 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»  

 Το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 

 Τον  Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 Την με αριθμ. 78944/27-10-2021 Πρόσκληση ΧΙΙ (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6ΣΤΒ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, 
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συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την 

υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για 

την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» 

 Την με αριθμ. 17241/16-3-2022, 1
η
 τροποποίηση της ως άνω πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ)  

 

παρακαλούμε να εισηγηθείτε τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετική του θέματος του παρόντος αφού λάβετε 

υπόψη τα παρακάτω: 

Με τις προσκλήσεις που αναφέρθηκαν, καλούνται οι δυνητικά δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση να ενταχθούν 

στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς - Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και 

λοιπές διατάξεις»: Α. Ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, τους Δήμους 

και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς». 

Οι προσκλήσεις αφορούν τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και για 

λοιπό πάγιο εξοπλισμό που απαιτείται για την υλοποίηση από τους Δήμους των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

άρθρου 10 του ν. 4830/2021 κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Επιπλέον, αφορά τη 

χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την 

στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και 

η βελτίωση των αναγκαίων υποδομών, η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και η διενέργεια εκτεταμένων 

στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021 ώστε να 

αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων από τους Δήμους υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των 

προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και η ευζωία αυτών. 

Καθώς ο Δήμος δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην 

πρόσκληση, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ως προς όλες τις επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 4 της πρόσκλησης 

περιλαμβάνοντας στην αίτησή έως τρία (3) κύρια υποέργα, με προϋπολογισμό:  

- Έως 300.000,00 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1 – 4.3 

του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης  

- Έως το ποσό 15.600€ που προβλέπεται για το Δήμο στο Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης για προμήθεια 

κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 

14 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021 καθώς και λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση 

των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν. 4830/2021 (επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 
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του άρθρου 4 της Πρόσκλησης).  

- Έως το ποσό 15.600€ που προβλέπεται για το Δήμο στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης για κάθε είδους δαπάνη 

που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν 

από τον ν. 4830/2021 (παρ. 4.6 του άρθρου 4 της Πρόσκλησης). 

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις 

δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 

 

Με βάση τα παραπάνω εισηγούμαστε την αποδοχή συμμετοχής και την έγκριση υποβολής πρότασης 

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ 

ολοκλήρου, ο Δήμος θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά 

που προκύπτει. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της 

προέδρου 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

Α) Αποδέχεται  την συμμετοχή και  εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ». 

Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το έργο/προμήθεια εξ 

ολοκλήρου, ο Δήμος θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά 

που προκύπτει. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 107/2022. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 03.05.2022 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


