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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2549 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

48/2022 
από το πρακτικό της 6ης / 18.03.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 6ο: Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) 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"», στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του Δήμου Αγιάς». 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 18.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, 

με τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2284/14.03.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 14.03.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ  Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/11.03.2022 τεύχος Β').  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 6ο: Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) 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"», στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», για τη 

χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών εξέδωσε την 

με αριθμό 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ)  Πρόσκληση ΧΙΙ, 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"», 

με την οποία καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι, ήτοι οι Δήμοι της χώρας, για την υποβολή προτάσεων 

προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». 

 

Μέσω της Πρόσκλησης χρηματοδοτούνται οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση και 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 εν λόγω πρόσκλησης.  

 

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 Αγιάς εμπίπτει στην Κατηγορία Δικαιούχων (Β) της Πρόσκλησης, που αφορά στους 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» και αποκλειστικά ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του 

άρθρου 4 της Πρόσκληση ΧΙΙ.  

 

Η Κατηγορία Δικαιούχων (Α) της Πρόσκλησης αφορά στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που 

δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Χ. 

 

Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι της 

Κατηγορίας (Β), όπως ο Δήμος Αγιάς,  μπορούν να περιλάβουν στην αίτησή τους ένα (1) κύριο υποέργο με 

προϋπολογισμό έως το ποσό που παρατίθεται  ανά Δήμο στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης. 

 

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ή των υποέργων 

της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά θα πρέπει να 

καλύψει ο δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την 

οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

 

Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Αγιάς ανήκει στην Κατηγορία Δικαιούχων (Β), λόγω της ένταξής του 

στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Χ, με το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης να ανέρχεται σε 12.100,00  ευρώ (με το 

ΦΠΑ), με επιλέξιμες δαπάνες τις δαπάνες που περιγράφονται στις παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 της 

Πρόσκλησης, ήτοι: 
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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 την συμμόρφωση των Δήμων με τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021. 

 

Για την υποβολή της αίτησης ένταξης, απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. 

 

Για την απρόσκοπτη λειτουργία και διαχείριση του υπό κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Αγιάς, προτείνεται να υποβληθεί πρόταση στην Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και 

μεταφορά αδέσποτων ζώων συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του 

Δήμου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ (με το ΦΠΑ). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την με αριθμό 78944/27-10-2021 Πρόσκληση ΧΙΙ  

- Την ανάγκη για την προμήθεια των ειδών των επιλέξιμων δαπανών των παρ. 4.4 και 4.5 του άρθρου 4 

της εν λόγω πρόσκλησης 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

Α. Να αποδεχτείτε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-

ΣΤΒ) 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"», ως προς την Κατηγορία Δικαιούχων (Β) της Πρόσκλησης. 

 

Β. Να εγκρίνετε την υποβολή αίτησης ένταξης στην Πρόσκληση XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και 

ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», 

για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του Δήμου Αγιάς», 

συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00  ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

Γ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, 

για την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση η΄ του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την με αριθμό 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ)  Πρόσκληση ΧΙΙ - Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης ΠΔΕ του 

Υπουργείου Εσωτερικών, 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 ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
 

1. Αποδεχόμαστε τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες 

των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και ΑΔΑ: 

9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) 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"», ως προς την Κατηγορία Δικαιούχων (Β) της Πρόσκλησης. 

 

2. Εγκρίνουμε την υποβολή αίτησης ένταξης στην Πρόσκληση XII (αριθ. πρωτ. 78944/27-10-2021 και 

ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των 

δήμων», για τη χρηματοδότηση της πράξης: «Προμήθεια οχήματος για την περισυλλογή και μεταφορά 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Καταφυγίου του Δήμου 

Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 12.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

 

3. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την 

υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του 

φακέλου υποβολής αίτησης ένταξης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη χρηματοδότηση και 

υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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