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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 13ης/14-4-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 45/2022

ΘΕΜΑ:

Αποδοχή όρων και συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην πρόσκληση ΧΙΙ
του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις».

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 14η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 1155/13-4-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Στεργίου
1
Μανώλης, Δήμαρχος
Αχίλλας
2
Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Καμκούτης
3
Θωμάς, Αντιδήμαρχος
Κουκόλη
4
Σοφία, μέλος
Εμμανουήλ
5
Δημήτριος, μέλος
Τσιτσιόκας
6
Νικόλαος, μέλος
Τέτος
7 Νικόλαος, μέλος

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του
Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με την αρ. Πρωτ. 78944/27.10.2021 Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές
και δραστηριότητες των Δήμων» και την με αρ. πρωτ. 17241/16-3-2022 1η
τροποποίησή της, χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών για την
κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αλλά και για την προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού
για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του άρθρου 10 του Ν4830/2021
(ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και
λοιπές διατάξεις», καθώς και για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη
στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της πρόσκλησης ο
Δήμος
Βελβεντού ( επειδή δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στην πρόσκληση
Χ) μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση με τρία υποέργα που θα αφορούν: το πρώτο
κάθε είδους δαπάνη για κατασκευή και μόνιμο εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίου
καθώς και προμήθεια αυτοκινήτου περισυλλογής αδέσποτων έως 300.000 ευρώ πλέον
ΦΠΑ, το δεύτερο την προμήθεια αναγνωστών σήμανσης και λοιπού πάγιου εξοπλισμού
έως 5.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και το τρίτο δαπάνες στείρωσης αδέσποτων έως 5.000
ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’):
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» ορίζονται

ΑΔΑ: Ψ4ΝΣ46ΜΓΗΖ-92Ν

οι αρμοδιότητες των Δήμων για τη φροντίδα, την περισυλλογή και τη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Με το άρθρο 10 κάθε δήμος με πληθυσμό άνω των
3000 κατοίκων, υποχρεούται να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση,
με κατάλληλο τρόπο, των αναγκών φιλοξενίας, προσωρινής διαμονής, περίθαλψης και
εν γένει φροντίδας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είτε με τη δημιουργία και
λειτουργία τουλάχιστον ενός (1) καταφυγίου από τον ίδιο τον δήμο ή στο πλαίσιο
συνεργασίας με άλλους δήμους. Με το άρθρο 28 του Ν. 4830/2021 καθορίζονται οι
κανόνες που πρέπει να τηρούν τα καταφύγια ζώων συντροφιάς, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων που φιλοξενούνται σε αυτά. Καταφύγια ζώων
συντροφιάς ιδρύουν και λειτουργούν, μεταξύ άλλων, και οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα
αυτών ή σύνδεσμοι δήμων, οι διαδημοτικές συνεργασίες ή αναπτυξιακοί οργανισμοί
δήμων του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53). Με το άρθρο 29 επικαιροποιούνται οι
προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων ζώων συντροφιάς.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκειμένου ο Δήμος Βελβεντού να εναρμονιστεί με
την ισχύουσα νομοθεσία προτείνεται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης της
πράξης με τίτλο : «Δημιουργία καταφυγίου, φροντίδα και περίθαλψη
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού» η οποία περιλαμβάνει τρία
υποέργα, στα πλαίσια της πρόσκλησης ΧΙΙ του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Για τις ανάγκες υποβολής αίτησης χρηματοδότησης εκπονήθηκαν από τις
υπηρεσίες του Δήμου οι κάτωθι τρεις μελέτες σε αντιστοιχία με τα τρία υποέργα:
1.
«Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Βελβεντού». Η μελέτη με αρ. 2/2022 αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού με στόχο την δημιουργία ενός πρότυπου, λειτουργικού, σύγχρονου και
αδειοδοτημένου καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Περιλαμβάνει την
προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων που θα χρησιμοποιηθούν
για την δημιουργία των κτιρίων φιλοξενίας δυναμικότητας 30 αδέσποτων ζώων, την
προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου οικίσκου επιφάνειας 120μ2 που θα
λειτουργεί ως κτίριο διοίκησης καθώς και του μόνιμου εξοπλισμού των εγκαταστάσεων
καταφυγίου. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων καθώς
και
την προμήθεια αυτοκινήτου περισυλλογής αδέσποτων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στις 277.827,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 344.505,48 ευρώ
με ΦΠΑ.
2.
«Προμήθεια Εξοπλισμού περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων
στο Δήμο Βελβεντού». Η μελέτη με αρ. 3/2022 περιλαμβάνει την προμήθεια
εξοπλισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του άρθρου 10 του
Ν4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς -Πρόγραμμα
Άργος και λοιπές διατάξεις», ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3.
«Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου
Βελβεντού». Η μελέτη με αρ.
4/2022 αφορά υπηρεσίες, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
• τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
• τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
• τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (A’53),
• τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, εισηγούμαι τα εξής:
Α. Την αποδοχή στο σύνολο, των όρων της με αρ. Πρωτ. 78944/27.10.2021
Πρόσκλησης ΧΙΙ (και της 1ης τροποποίησή της με αρ. πρωτ. 17241/16-3-2022) του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και
Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο : «Κατασκευή,
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επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του
άρθρου 10 του Ν4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις», καθώς, με τίτλο για την
προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του
άρθρου 10 του Ν4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις».
Β. Την έγκριση της μελέτης προμήθειας με αρ. 2/2022 «Δημιουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», δυναμικότητας 30 ζώων
προϋπολογισμού 277.827,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 344.505,48 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Γ. Την έγκριση της μελέτης προμήθειας με αρ. 3/2022, τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων στο Δήμο
Βελβεντού» προϋπολογισμού 4,999.68 € με Φ.Π.Α.
Δ. Την έγκριση της μελέτης Υπηρεσίας με αρ. 4/2022, τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Βελβεντού» προϋπολογισμού 4.999,68
€ με Φ.Π.Α.
Ε. Την συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην πρόσκληση ΧΙΙ του προγράμματος
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πράξης «Δημιουργία
καταφυγίου, φροντίδα και περίθαλψη αδέσποτων ζώων συντροφιάς του
Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 354.504,84 € με Φ.Π.Α. η οποία
περιλαμβάνει τρία υποέργα:
1.
«Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού»
προϋπολογισμού 344.505,48 ευρώ
2.
«Προμήθεια Εξοπλισμού περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων στο
Δήμο Βελβεντού» προϋπολογισμού 4,999.68 ευρώ
3.
«Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Βελβεντού»
προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ
ΣΤ. Την βεβαίωση ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν
από ιδίους πόρους
Ζ. Την εξουσιοδότηση κάθε περαιτέρω απαιτούμενης ενέργειας και δήλωσης στον κ.
Δήμαρχο για την υποβολή της πρότασης.
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,
• τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114),
• τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
• τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133),
• τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (A’53),
• τις διατάξεις του ν. 4735/2020 (A’197),
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και αφού έθεσε τις απόψεις και
τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται στο σύνολο, των όρων της με αρ. Πρωτ. 78944/27.10.2021
Πρόσκλησης ΧΙΙ (και της 1ης τροποποίησή της με αρ. πρωτ. 17241/16-3-2022) του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 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 του επιχειρησιακού προγράμματος του
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άρθρου 10 του Ν4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις», καθώς, με τίτλο για την
προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος του
άρθρου 10 του Ν4830/2021 (ΦΕΚ Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων
συντροφιάς -Πρόγραμμα Άργος και λοιπές διατάξεις».
Β. Εγκρίνει τη μελέτη προμήθειας με αρ. 2/2022 «Δημιουργία καταφυγίου
αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», δυναμικότητας 30 ζώων
προϋπολογισμού 277.827,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 344.505,48 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
Γ. Εγκρίνει τη μελέτη προμήθειας με αρ. 3/2022, τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού
περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων στο Δήμο Βελβεντού»
προϋπολογισμού 4,999.68 € με Φ.Π.Α.
Δ. Εγκρίνει τη μελέτη της Υπηρεσίας με αρ. 4/2022, τίτλο «Παροχή Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου Βελβεντού» προϋπολογισμού 4.999,68
€ με Φ.Π.Α.
Ε. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην πρόσκληση ΧΙΙ του
προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, της Πράξης
«Δημιουργία καταφυγίου, φροντίδα και περίθαλψη αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Βελβεντού», προϋπολογισμού 354.504,84 € με Φ.Π.Α. η
οποία περιλαμβάνει τρία υποέργα:
1.
«Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου
Βελβεντού» προϋπολογισμού 344.505,48 ευρώ με ΦΠΑ 24%
2.
«Προμήθεια Εξοπλισμού περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων
στο Δήμο Βελβεντού» προϋπολογισμού 4,999.68 €
3.
«Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα του Δήμου
Βελβεντού» προϋπολογισμού 4.999,68 ευρώ
ΣΤ. Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από
ιδίους πόρους
Ζ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια και δήλωση
για την υποβολή της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 45/ 2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 14 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

Τα Μέλη
(υπογραφές)

