
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   10/2023 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2023 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 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 τη ευζωία ζώων συντροφιάς – 
Πρόγραμμα «Άργος»» και λοιπές διατάξεις».  

Στο Αμύνταιο, στις 30 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Έκτακτη  Συνεδρίαση, δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), του άρθρου 67 παρ. 5 
και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 1676/30-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε 
ένα από τα μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                   
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                            
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:  

Έχοντας υπ’ όψη: 

Την 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης XII του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμ. 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε., για την υποβολή  για 
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον 
άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
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δραστηριότητες των δήμων» 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 
τη ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος»» και λοιπές 
διατάξεις», 

Α. Προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: 

«Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών του Δήμου Αμυνταίου έτους 
2022» με προϋπολογισμό 12.800,00€ η οποία συμπεριλαμβάνει ένα υποέργο 
και συγκεκριμένα: 

Υποέργο 1 με τίτλο «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών του Δήμου 
Αμυνταίου έτους 2022» με προϋπολογισμό 12.800,00€ 

Επειδή ο προϋπολογισμός του ανωτέρω υποέργου δύναται να είναι 
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ο Δήμος 
Αμυνταίου προτίθεται να καλύψει με ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που θα προκύψει. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την αριθ. πρωτ. 90142/27-12-2022 3η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΧΙΙΙ 

του Υπουργείου Εσωτερικών, Τμ. Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & 
Διαχείρισης Π.Δ.Ε. 

3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: 
«Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών του Δήμου Αμυνταίου έτους 
2022» με προϋπολογισμό 12.800,00€, στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον 
άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» 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 
τη ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος»» και λοιπές 
διατάξεις». 

Β. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο: 

i. Υποέργο 1 με τίτλο «Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών του 
Δήμου Αμυνταίου έτους 2022», προϋπολογισμού 12.800,00€. 

Επειδή ο προϋπολογισμός του ανωτέρω υποέργου δύναται να είναι 
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, ο Δήμος 
Αμυνταίου προτίθεται να καλύψει με ιδίους πόρους ή άλλο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που θα προκύψει. 
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Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου προκειμένου να προβεί σε όλες τις 
περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 10/2023 

Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.           

     Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
                                                                                           5. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           6. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. 
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