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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
15Η Συνεδρίαση 18-04-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης στην 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΧΙΙ για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
Δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «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»
Πρακτικό της με αριθμό 15ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 18η του μηνός
ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό κατάστημα,
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.7294/14-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου.
Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο
10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Παρόν ήταν και το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλος Σπύρος
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
1. Γραφίδου Γεσθημανή
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
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5. Παραγυιού Άννα
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 5385/28-03-2022 εισήγηση της
προϊσταμένης τμήματος Ανοικτής Προστασίας 3ης Ηλικίας κ. Ψιλοπάτη Ουρανίας η οποία
έχει ως εξής :
Λαμβάνοντας υπόψη:
Την αριθμ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση XII του Αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα.
Την αριθμ. με αριθ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) 1η Τροποποίηση
Πρόσκλησης XII για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Τις διατάξεις της παρ. 1.η) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι « Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,
αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής
λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του
δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων
έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου
φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή
προγράμματα επιχορήγησης».
Σας γνωρίζουμε ότι:
Το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσίευσε την 1η Τροποποίηση της Πρόσκληση ΧΙΙ για
την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με αριθ. πρωτ.
17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) 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»
του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων»,το οποίο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 με
ενάριθμο 2017ΣΕ05500010.
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών 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
προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 4 της
παρούσας. Επιπλέον, αφορά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων
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αυτών για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την στείρωση αδέσποτων ζώων
συντροφιάς κατά τα οριζόμενα στον ν. 4830/2021. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η
βελτίωση των αναγκαίων υποδομών, η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και η διενέργεια
εκτεταμένων στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) 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.
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης και του συνημμένου σε αυτήν πίνακα -ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ- (για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του
άρθρου 4 της πρόσκλησης) ο Δήμος Καισαριανής είναι δικαιούχος χρηματοδότησης ύψους
7.900,00ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενεργειών που αφορούν προμήθειες
(συσκευές
ανάγνωσης
microchip
και
λοιπό
εξοπλισμό)
και7.900,00ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.6 του
άρθρου 4 της πρόσκλησης) που αφορούν στειρώσεις ζώων συντροφιάς, όπως αναλυτικά
περιγράφονται ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο:
Α. Κατηγορία δαπάνης 4.4.
Συσκευές ανάγνωσης microchip ζώων (4.4.). 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. Αρ. τεμαχίων : 3
Β. Κατηγορία δαπάνης 4.5.
1. Βραχεία παραμονή ζώων που περισυλλέγονται και μεταφορά σε κτηνίατρο ή
συνεργαζόμενη φιλοζωική εταιρεία. .
Με βάση την παρ. 5 του άρθρου 10 «Αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και χρηματοδότηση των
Δήμων», Υπάρχει ανάγκη για την βραχεία παραμονή ζώων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α). Ζώα που περισυλλέγονται εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και
πρέπει να παραμείνουν κάπου μέχρι να αναζητηθεί ο κηδεμόνας τους ή να οδηγηθούν για
κτηνιατρική εξέταση, για περίθαλψη ή για στείρωση.
β). Ομαδική βραχεία παραμονή ζώων που περισυλλέγονται για στείρωση από εθελοντές
κτηνιάτρους σε αναμονή των επεμβάσεων που είναι μαζικές δεδομένου ότι διαρκούν λίγες
μέρες. Μετά την επέμβαση της στείρωσης τα ζώα πρέπει να παραμείνουν για ένα 2-3 ημέρες
σε προφυλαγμένο χώρο μέχρι να επανενταχθούν.
γ). Ζώα που αφαιρούνται από συλλέκτες ζώων ή παράνομους εκτροφείς λόγω κακοποίησης
είτε με εισαγγελική εντολή είτε σε έκτακτες περιπτώσεις από την Αστυνομία ή τον Δήμο όπως
προβλέπεται στο άρθρο 33 παρ. 1, μέχρι να οδηγηθούν στο κτηνιατρείο για εξέταση και
στείρωση.
Προκειμένου να υπάρχει ασφαλής προσωρινή παραμονή και μεταφορά των ζώων απαιτούνται:
1. Μεταλλικό κλουβί κατασκευασμένο από χάλυβα, με υψηλή αντοχή. Με μεγάλες πόρτες
και ασφαλές κλείδωμα των χερουλιών με λουκέτο. Με επικλινή ενισχυμένη σκεπή από
χάλυβα για την απορροή των οβρίων υδάτων και του χιονιού. Ελάχιστες διαστάσεις (πλάτος Χ
βάθος Χ ύψος): 260 X 160 X 180cm. Αρ. τεμαχίων : 4
2. Κλωβοί μεταφοράς
2.1. Πλαστικοί σε τρία μεγέθη για μεταφορά ζώων μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
Αρ. τεμαχίων : 5
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2.2. Συρμάτινοι κλωβοί μεταφοράς και ανάνηψης σε τρία μεγέθη για μεταφορά ζώων μικρού,
μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Αρ. τεμαχίων : 4
3. Μέσα σύλληψης και περισυλλογής
3.1. Παγίδα για σκύλους μεγάλη
3.2. Παγίδα για γάτες μικρή
3.3. Βρόγχος σύλληψης σκύλου με λαβή κατασκευασμένη από σωλήνα αλουμινίου, μήκους
150 cm περίπου.
3.4 Γάντια με υψηλή προστασία,spectra,επένδυση,μέγιστη επιδεξιότηταγυναικεία.
4. Σπιτάκια για γάτες εξωτερικού χώρου. Προκειμένου για ζώα που επανεντάσσονται σε
κοινόχρηστους χώρους, για λόγους καλύτερης προφύλαξής τους αλλά και για λόγους
εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ότι τα αδέσποτα ζώα οφείλουμε να τα
φροντίζουμε και βρίσκονται στην φροντίδα του Δήμου, προβλέπεται η τοποθέτηση
καλαίσθητων κατασκευών που μπορούν να φιλοξενήσουν ως και 3 γάτες, σε ξεχωριστούς
χώρους, εγκατεστημένων. Αρ. τεμαχίων :31
Γ. Κατηγορία δαπάνης 4.6.
Στειρώσεις περίπου 65 ζώων συντροφιάς (ο ακριβής αριθμός δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των
προτέρων καθώς αφορά τις επιμέρους κατηγορίες δηλαδή σκύλοι- γάτες, αρσενικά – θηλυκά)
που περιλαμβάνουν στείρωση ,σήμανση, αποπαρασίτωση, εξέταση αίματος για λεισμάνια,
εμβολιασμό, παραμονή -νοσηλεία –διατροφή 7 ημερών και περισυλλογή-μεταφορά και
επανένταξη αδέσποτων ζώων.
Τιμή για θηλυκό σκύλο: 173,6ευρώ/ζώο (περίπου 3 ζώα)
τιμή για αρσενικό σκύλο:167,4ευρώ/ζώο (περίπου 2 ζώα)
Τιμή για θηλυκή γάτα: 130,2ευρώ/ζώο (περίπου 40Ζώα)
τιμή για αρσενική γάτα:124ευρώ /ζώο (περίπου 15ζώα)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘ.
ΤΜΧ
Μεγάλο μεταλλικό κλουβί προσωρινής
4
φιλοξενίας
Κλωβοί μεταφοράς πλαστικοί
5
Συρμάτινοι κλωβοί μεταφοράς και
4
ανάνηψης
Μέσα σύλληψης και περισυλλογής
17
Σπιτάκια για γάτες εξωτερικού χώρου 3
31
θέσεων εγκατεστημένα
Συσκευές ανάγνωσης microchip ζώων
3
Σύνολο Α (κατηγορίες δαπανών 4.4. &
4.5)
Στειρώσεις ζώων συντροφιάς
60 ζώα
Σύνολο Β (κατηγορία δαπανών 4. 6)
Γενικό σύνολο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ
390,00€
200,00€
450,00€
3.420,00€
3.100,00€
340,00€
7.900,00€
7.900,00€
15.800,00€

Η Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής , Ισότητας & Προαγωγής Υγείας – Τμήμα Ανοιχτής
Προστασίας 3ης Ηλικίας , θα αναλάβει την υποβολή της πρότασης.
Το αίτημα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από:
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1. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δικαιούχου δήμου περί αποδοχής της
συμμετοχής στο Πρόγραμμα/στη χρηματοδότηση, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση
του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την
εκτέλεση της προμήθειας εξ’ ολοκλήρου, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να
δηλώνει στην παραπάνω απόφασή της, ότι θα καλύψει με ίδιους πόρους την
οικονομική διαφορά που προκύπτει.
2. Τεχνικό Δελτίο, πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
πρόσκληση υπόδειγμα (Παράρτημα Ι της πρόσκλησης).
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να:
α) Λάβει απόφαση για την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους (7900,00) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις επιλέξιμες δαπάνες 4.4 & 4.5 και για την αποδοχή
της χρηματοδότησης ύψους (7900,00) ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την
επιλέξιμη δαπάνη 4.6 του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» για την εκτέλεση της
προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων συντροφιάς
(scanners) και λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων
με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ν. 4830/2021 - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .
β) Λάβει απόφαση ώστε σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν
επαρκεί για την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να δηλώνει στην
απόφασή της, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους την τυχόν οικονομική διαφορά που θα
προκύψει.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :



Την προϊσταμένης τμήματος Ανοικτής Προστασίας 3ης Ηλικίας
Την αριθμ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση XII του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα.



Την αριθμ. με αριθ. πρωτ. 17241/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ) 1η
Τροποποίηση Πρόσκλησης XII για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Τις διατάξεις της παρ. 1.η) του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄87)
Την σχετική νομοθεσία




ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους (7.900,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και την ένταξη στο πρόγραμμα για τις επιλέξιμες δαπάνες 4.4 & 4.5
Β) Την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους (7.900,00) ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% και την ένταξη στο πρόγραμμα για την επιλέξιμη δαπάνη 4.6 του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
Δήμων» για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών
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σήμανσης ζώων συντροφιάς (scanners) και λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ν. 4830/2021 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .
Γ) Την κάλυψη με ιδίους πόρους εάν προκύψει οικονομική διαφορά από την χρηματοδότηση
του προγράμματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
18/04/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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