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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2023    
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΓΙΑ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν. 4830/2021”. 

 
Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 

και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 677/19-1-2023 
του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και 

αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133), σε 

συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

   Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 
6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 
7.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος. 

 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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        Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να συζητούν 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 11ο -20ο και 1ο-10ο. 

        Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 306/10-1-2023 
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 90149/27-12-2022 Απόφαση Κατανομής 
ποσού ύψους ποσό ύψους μέχρι 3.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε 
όλους τους Δήμους της Χώρας, στους Συνδέσμους αυτών και σε λοιπές μορφές 
συνεργασίας Δήμων (λ.χ. διαδημοτικές) για την προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών), καθώς και για την προμήθεια βασικών 
φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε 
περιπτώσεις τοξίκωσης (δηλητηριάσεις), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που 
απορρέουν από τον ν. 4830/2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας 
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος 
«Φιλόδημος ΙΙ».  

Βασικός στόχος είναι η διενέργεια μαζικών εμβολιασμών προς αντιμετώπιση των 
ζωονόσων, 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 και να 
προστατευθεί η δημόσια υγεία. Επίσης, στόχος είναι η προμήθεια των Δήμων με τα βασικά 
φαρμακευτικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε 
περίπτωση τοξίκωσης (δηλητηρίασης) σε αδέσποτους σκύλους και γάτες, για την 
αντιμετώπιση ενός συχνού φαινομένου που απειλεί τη ζωή των αδέσποτων ζώων. 

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 3.000.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κατανέμεται στους δικαιούχους Δήμους σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 90149/27-12-2022 Απόφασης 
Κατανομής. Σύμφωνα με το ανωτέρω Παράρτημα ο Δήμος Έδεσσας θα δεχθεί 
επιχορήγηση ύψους εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (9.100,00€). 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

• Για αδέσποτους σκύλους ή/και γάτες, δαπάνες για την προμήθεια κτηνιατρικών 
σκευασμάτων, σε ενέσιμη μορφή, (α) θειικής ατροπίνης (atropine sulfate) ή/και (β) 
Βιταμίνης Κ (menadione sodium bisulfite ή phytomenandione ). 

• Για αδέσποτους σκύλους ή/και γάτες, δαπάνες για εμβόλια που διεγείρουν την 
ανοσοπροφύλαξη ενάντια στα δερματόφυτα (microsporum canis). 

• Για αδέσποτους σκύλους, δαπάνες για εμβόλια που διεγείρουν την ανοσοπροφύλαξη 
ενάντια στον ιό της λεπτοσπείρωσης και της λύσσας, ταυτόχρονα σε ένα σκεύασμα 
(κατηγορία L-R), για λόγους οικονομικότητας αλλά και αποφυγής πολλαπλών εκχύσεων 
στο ζώο. 

• Για αδέσποτες γάτες, δαπάνες για εμβόλια που διεγείρουν την ανοσοπροφύλαξη 
ενάντια τουλάχιστον στον ιό της λύσσας. Στην εν λόγω κατηγορία είναι επιλέξιμα και 
σκευάσματα που διεγείρουν την ανοσοπροφύλαξη ενάντια στον ιό της λύσσας σε 
συνδυασμό με την ανοσοπροφύλαξη σε άλλους ιούς (εφόσον πρόκειται για το ίδιο 
σκεύασμα). 

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος 
του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με 
ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
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Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 
Την αποδοχή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών συνολικού ύψους εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (9.100,00€) για την προμήθεια 
εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών), καθώς 
και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της 
επείγουσας συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις τοξίκωσης (δηλητηριάσεις), σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021, στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν  σχετικά. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 306/10-1-2023 

εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του 
Δήμου, την αριθμ. πρωτ. 90149/27-12-2022 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών,  

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 ( ΦΕΚ  Α΄12) « Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 

διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Την αποδοχή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού ύψους εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (9.100,00€) για 

την προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και 
γατών), καθώς και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την 

αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις τοξίκωσης 
(δηλητηριάσεις), σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 
4830/2021, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «Φιλόδημος 
ΙΙ». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2023 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 25-1-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου. 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ελ. Ψυχογυιού. 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά. 
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