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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βέροια 19-02-2020

Αρ. πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :

Μητροπόλεως 46 ,
59100 Βέροια
Ε. Καρατζιώτου
23313 – 50563

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ:
Έγκριση ή μη :
Α) Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «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» του Υπουργείου Εσωτερικών,
Β) Μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή –
συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο
ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας»,
Γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης και του
τεχνικού δελτίου αυτής

ΣΧΕΤ.: 1.- Η με αριθ. πρωτ. 42256/3-06-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ X για την υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα Προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με
τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» του Υπουργείου Εσωτερικών

2. – Η με αριθ. πρωτ. 93142/23-12-2019 απόφαση 2ης τροποποίησης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ X για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την πιο πάνω 1η σχετική πρόσκληση το Υπουργείου Εσωτερικών καλεί τους Δήμους
της χώρας, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και
εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Σύμφωνα με την πρόσκληση αυτή αφορά τα ακόλουθα :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων και των Νομικών
Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισμό
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης
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συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι είναι η δημιουργία και η βελτίωση των εν λόγω
υποδομών με σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόμιμη λειτουργία τους καθώς και την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Δήμους στον τομέα
της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και
την προστασία αυτών σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των
Ζώων Συντροφιάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 20.000.000,00 ευρώ (€).
Το ποσό χρηματοδότησης, διαμορφώνεται ως εξής:

 Κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο
ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

 Σε περιπτώσεις Συνδέσμων Δήμων το παραπάνω ποσό της χρηματοδότησης
δύναται να αυξηθεί μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αύξησης του
ποσού και την έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί
το ποσό των 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. πολλαπλασιαζόμενο με το πλήθος των
Δήμων που συμμετέχουν στο Διαδημοτικό Σύνδεσμο.

 Κάθε Αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα, με ελάχιστο
προϋπολογισμό κύριου υποέργου τα 30.000 ευρώ (€) πλέον Φ.Π.Α..

 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.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με δυνατότητα παράτασης σε
περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α΄96) «Περί
των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων,
κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και
τηρουμένων βιβλίων» και της ΥΑ αριθ. 280262/3-12-2003 (Β΄1874) «Όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των
προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους
και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
συνίσταται:

α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου
Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο

mailto:dtynohma@imathia.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια

Τηλ. Κέντρο: 23313 50500 Fax: 23313 50518

Email: m.georgiadou@veria.gr mailto:dtynohma@imathia.gr

Έκδοση 1η

Σελίδα 3 από 5

Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη,
β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας

του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον
Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη,

γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη
εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης
ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος,
εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται
οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων
και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του

Όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων καταφυγίων των
Δήμων τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα με το άρθρο 4
του ν. 604/1977 (Α΄163) και τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978
(Α΄96), ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ήτοι αντικατάσταση σκεπής και δαπέδων,
ενίσχυση της μόνωσης των κτιρίων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία από τις
ακραίες καιρικές συνθήκες, η κατασκευή ιατρείου μικρών ζώων, η επέκταση του
καταφυγίου με επισκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων (για παράδειγμα για να
αυξηθεί η δυναμικότητά του), η βελτίωση χώρου παρασκευής και αποθήκευσης
τροφής, η διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για απομόνωση των ζώων (σε
περίπτωση λοιμωδών νοσημάτων), η κατασκευή κατάλληλων υποδομών
αποχέτευσης και παροχέτευσης των όμβριων υδάτων της εγκατάστασης του
καταφυγίου κλπ.

 Κάθε είδος δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στις
εγκαταστάσεις των καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) και του άρθρου 3 του π.δ/τος
463/1978 (Α΄96). Ενδεικτικά αναφέρονται: τοποθέτηση αυτόματων ταϊστρών και
ποτίστρων, εξοπλισμός ιατρείου μικρών ζώων, εξοπλισμός παρασκευής τροφής
και καθαρισμού σκευών και χώρων.

 Κάθε είδους δαπάνη που αφορά συναφείς με τις παραπάνω δράσεις σε
εγκαταστάσεις καταφυγίων που διαθέτουν τουλάχιστον άδεια ιδρύσεως σύμφωνα
με το άρθρο 4 του ν. 604/1977 (Α΄163) και του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978
(Α΄96), και στις οποίες περιλαμβάνονται:
α) Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας ή και
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται: αντικατάσταση
καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που υποστηρίζεται από ΑΠΕ,
ισοθερμικά καλύμματα, ηλιακά πάνελ για θέρμανση εγκαταστάσεων, προσθήκη
μόνωσης στο κέλυφος, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα
πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι παρεμβάσεις πρέπει
υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου κατά δύο (2)
τουλάχιστον κατηγορίες, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Το σύνολο της δαπάνης για τις
παραπάνω δράσεις δεν θα υπερβαίνει το 20% της συνολικά αιτούμενης δαπάνης
από το Πρόγραμμα.
β) Δημιουργία παροχής πόσιμου νερού από το δίκτυο ύδρευσης ή από άλλες
πηγές και δημιουργία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (σε εκτός σχεδίου περιοχές).

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία
έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Με την πιο πάνω 2η σχετική ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
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αιτημάτων ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020.

Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης ο Δήμος Βέροιας, ο οποίος διαθέτει καταφύγιο
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με την αριθ. 8344/14-03-2014 Άδεια Ίδρυσης
και την αριθ. 5615/14-02-2016 Άδεια Λειτουργίας, συνέταξε την αριθ. 29/2020 μελέτη με
τίτλο «Επισκευή – συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο
καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας», που αφορά την Επισκευή –
συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλά και την ανέγερση νέων κλωβών
φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς του Δήμου Βέροιας, με στόχο την αύξηση
του αριθμού των κλωβών στους 50, όριο το οποίο τίθεται από τις διατάξεις της παρ.
6(Β) του αρθ. 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α/11-2-14), όπου ορίζεται ότι «Υπό την
εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και
κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που
διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50
ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.»

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :
1. Την έγκριση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα «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» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Α) Να εγκρίνει την αριθ. 29/2020 μελέτη με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση
παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων
συντροφιάς Δήμου Βέροιας»,
Β) Να επιλέξει τον τρόπο εκτέλεσης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με το
αρθ. 26 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και του αρθρ, 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης και υποβολή
του τεχνικού δελτίου της πιο πάνω πρότασης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης,

Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας
Ποιότητας Ζωής και Κ.Ε.Π.

Τσιφλίδης Ηλίας
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