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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  15 του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2137/11-04-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΠΤΑ ( 7 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος                   --- 

2. Κρικώνης  Χρήστος  
 

3. Κολλάτος Κων.                         

4. Ζαρδούκας Κων.  
 

5. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

6. Βλάχος Αθαν.    
 

7. Κυρίτσης Γεώργιος               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Πρόθεση συμμετοχή – υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙΙ»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 94 ) 
   
Το Υπουργείο Εσωτερικών -Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης ΠΔΕ, 
δημοσίευσε την Πρόσκληση XΙΙ, με αριθμ. Πρωτ. 78944/27-10-2021, με την οποία καλεί 
τους Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα 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 την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» 
και λοιπές διατάξεις» την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων 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 4 προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 κατά 



τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της Πρόσκλησης ΧΙΙ καθώς και της 1ης Τροποποίησής της 
με αριθμ. Πρωτ. 17241/16-03-2022. 
Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδομών και η προμήθεια 
του αναγκαίου εξοπλισμού 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 την προστασία αυτών. 
 

Ο Δήμος Τεμπών εμπίπτει στην περίπτωση Β. της Πρόσκλησης ΧΙΙ : Β. Αποκλειστικά ως προς 
τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4, 4.5 και 4.6. του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης, 
τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 
 

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό 
χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται ανά κατηγορία δικαιούχων ως εξής:  
«Β. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ως προς 
τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και 
τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους έως δύο (2) κύρια 
υποέργα με προϋπολογισμό έως το ποσό που παρατίθεται ανά Δήμο στα Παραρτήματα ΙΙ & 
ΙΙΙ της παρούσας, ο οποίος για το Δήμο Τεμπών ανέρχεται στο ποσό των 11.600,00 € + 
11.600,00 €, δηλαδή σύνολο 23.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . 
  

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός των υποέργων της αίτησης είναι 
μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να 
καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 
 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι : 
4.4. Η προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) με τις 
προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρ. 14 του άρθρου 4 του ν.4830/2021. Οι 
αναγνώστες σήμανσης πρέπει να είναι συμβατοί με το πρότυπο ISO 11784 και να έχουν 
δυνατότητα σύνδεσης με κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα ή υπολογιστή τουλάχιστον μέσω 
Bluetooth ή άλλη παρόμοια τεχνολογία. 
4.5. Η προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των 
Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ν.4830/2021. 
4.6. Κάθε είδους δαπάνη που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα 
με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021. 
 

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
των αιτημάτων ορίζεται η 30η Απριλίου 2022 (από την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης). 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου 
Τεμπών στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και την πρόθεση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης έργου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ - περίπτωση Β.- παρ. 4.4., 4.5 και 
4.6., με τίτλο «Προμήθεια scanners, συστήματος στείρωσης ζώων και λοιπού πάγιου 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων 
Συντροφιάς του Δήμου Τεμπών». 
 

Και κάλεσε τα μέλη της  Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.  



Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 τ. Α’ 12.10.2020), την εισήγηση, 
την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, την 16/2022 ΑΟΕ  και μετά από διαλογική συζήτηση.  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  

 
Την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα ΦΦΙΙΛΛΟΟΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΙΙΙΙ και τη 

δήλωση πρόθεσης συμμετοχής - υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου, στο πλαίσιο 
της ππρρόόσσκκλληησσηηςς  ΧΧΙΙΙΙ  (περίπτωση Β.- παρ. 4.4., 4.5 και 4.6), με τίτλο «Προμήθεια scanners, 
συστήματος στείρωσης ζώων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη 
λειτουργία του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Τεμπών». 
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   94/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
 
 
          Σίμος Βασίλειος 


