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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 18/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

 

 Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο  «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου 

Πρέβεζας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, 

με τα υποέργα : υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης 

των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και υποέργο 2 με τίτλο  «Υπηρεσίες στείρωσης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς». 

 
 

      Στην Πρέβεζα, σήμερα Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.6477/15-04-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος -  Αναπληρ.μέλος  

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

    O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 212/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  καθώς 

το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήματος  στο πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ την 30η Απριλίου 2022. 
    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 70 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση  

του Τμήματος Αγρ. Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ε.Καζούκας), που έχει ως εξής:  

 

«…Με την υπ.αριθμ. 17214/16-03-2022 πρόσκληση, ο Υπουργός Εσωτερικών, 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 
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– Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» 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. 

 

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται ανά κατηγορία δικαιούχων ως εξής:  

 

Α. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ως προς όλες τις επιλέξιμες 

δαπάνες του άρθρου 4 της παρούσας, ήτοι οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που δεν 

έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ μέχρι την 

δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης, μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους 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 και  

 

- Έως το ποσό που παρατίθεται ανά Δήμο στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας για τις επιλέξιμες 

δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

- Έως το ποσό που παρατίθεται ανά Δήμο στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας για τις επιλέξιμες 

δαπάνες της παρ. 4.6 του άρθρου 4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

 

Για την κατανομή των ποσών ανά Δήμο σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙΙ & ΙΙΙ της παρούσας, 

ελήφθησαν υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός και η έκταση των Δήμων με συντελεστή 65% και 35% 

αντίστοιχα καθώς και ελάχιστο ποσό των 5.000,00€ και μέγιστο ποσό των 110.000,00€. 

Β. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ως προς τις 

επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4, 4.5 & 4.6 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. 

 

Ως Δήμος Πρέβεζας έχουμε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

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

καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με την αριθμ.πρωτ.3786/15-01-2021 

(ΑΔΑ:ΨΔ7Λ46ΜΤΛ6-9ΚΤ) Απόφαση του Υπυργείου Εσωτερικών« Ένταξης Πράξης του Δήμου 

Πρέβεζας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ «Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού 438.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

Ως εκ τούτου Επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την πρόσκληση για τους Δήμους που έχουν 

ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ με τίτλο 

«Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» είναι αυτές που ορίζονται στις παραγράφους 4.4, 4.5 και 4.6 του άρθρου 4 

ήτοι : 

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.  

 

Το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από:  

• Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου των δικαιούχων περί αποδοχής της 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.  
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Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για το 

έργο/προμήθεια εξ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην 

παραπάνω απόφασή του ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.  

•  Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της 

Πρόσκλησης.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ (€) και 

ειδικά για το Δήμο Πρέβεζας: 

➢ για τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 το ποσό που παρατίθεται στα 

Παραρτήματα ΙΙ : 14.400,00€ και  

➢ για τις επιλέξιμες δαπάνες της παρ. 4.6 του άρθρου 4 το ποσό που παρατίθεται στα 

Παραρτήματα ΙΙΙ : 14.400,00€. 

Σύμφωνα με τις μελέτες που συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου  έχουμε για: 

➢ Υποέργο1 «Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς» με προϋπολογισμό σε 14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ)και 

➢ Υποέργο2 «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με  προϋπολογισμό σε 

14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  

 

  Με την παρούσα απόφαση καλείται η Οικονομική Επιτροπή να : 

-Εγκρίνει τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την αποδοχή των όρων της  «1η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ». 

   -  Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας» και με τα : Υποέργο1 

«Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με 

προϋπολογισμό σε 14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και Υποέργο2 «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» με προϋπολογισμό σε 14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ), στο πρόγραμμα “ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ”, στην 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, 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». Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με ίδια 

συμμετοχή για το έργο. 

    -Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο όπως προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης...…». 

 

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.  

      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, 

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  

-την  εισήγηση της υπηρεσίας, 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1.Εγκρίνει την συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αποδέχεται  τους όρους  της  

«1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ». 

 

     2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας» και με τα : Υποέργο1 

«Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με 

προϋπολογισμό σε 14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και Υποέργο2 «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς» με προϋπολογισμό σε 14.400,00 ευρώ (με ΦΠΑ), στο πρόγραμμα “ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ”, στην 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, και συγκεκριμένα στον άξονα 

προτεραιότητας : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»,  με 
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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». Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με ίδια 

συμμετοχή για το έργο. 

    3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο όπως προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης. 

 

 

 
 

   

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  219/2022. 

      Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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