
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 12 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-03-2022 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος β) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 

6:00, έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 

Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα 

την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 8539/24-3-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε 

vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Δημήτριος 

Μπίτζιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αντώνιο Κυριαζή),5) Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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Πνευματικός, 7)Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 8) Ανδρέας Ζώγκος, 9) Χρήστος Κορδώσης. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 154η:Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

σύναψης σύμβασης περί διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με το Δήμο Βέλου 

– Βόχας για την υποβολή αίτησης 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 – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169) «Νέο πλαίσιο για 

την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις»» και έγκριση των 

όρων της εν λόγω σύμβασης, αποδοχή της χρηματοδότησης»  αναφέρει ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 99 του Ν.3852/2010,  Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν 

μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους 

ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος στον οποίον μετέχει ο 

δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται «συμβάσεις διαδημοτικής 

συνεργασίας». Ακολούθως θέτει υπ’όψιν των μελών την από 24-03-2022 εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Αθλητισμού και προστασίας των ζώων, κ.Καρασάββα Ιωάννη  και το  σχέδιο της εν 

λόγω Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Δήμου Βέλου Βόχας, ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων  με τον 

δήμο Βέλου Βόχας  για την υποβολή αίτησης 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», την αποδοχή των όρων  και αποδοχή της Χρηματοδότησης.»  

  

Σας γνωρίζουμε και επισυνάπτουμε : 

1. Την αριθ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση XII του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα 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 
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συγκεκριμένα τη ΣΑΕ-055 με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010. Το αίτημα ένταξης των δήμων για την 

Χρηματοδότηση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

α. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα/στη 

χρηματοδότηση, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών. 

β.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. 

γ. Τεχνικό Δελτίο,  πλήρως συμπληρωμένο, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην πρόσκληση 

υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης). 

2. Την ΑΟΕ 58/2022(ΑΔΑ: 941ΓΩ9Π-ΒΞΣ) με την οποία  ο Δήμος Βέλου – Βόχας αποφάσισε την 

έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέλου Βόχας και του Δήμου 

Κορινθίων  για την υποβολή αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ στον άξονα 

προτεραιότητας «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».  Ενέκρινε την  υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ύψους 300.00Ο ευρώ για τους 

υποάξονες της Πρόσκλησης 4.1.-4.3  και ποσού 7.800 ευρώ για τους υποάξονες 4.4 και 4.5 όπως 

αναγράφεται στο σκεπτικό των δύο τελευταίων παραγράφων του σκεπτικού της .Όρισε μέλη Της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης της Διαδημοτικής Συνεργασίας και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Βέλου 

Βόχας για την υπογραφή της σύμβασης της Διαδημοτικής συνεργασίας και όλων των απαιτούμενων 

διαδικασιών ενεργειών και εγγράφων. 

3. Την από 22/03/2022 Μισθωτική σύμβαση η οποία υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων 

και ιδιώτη, για 12 έτη , για αγροτεμάχιο 6053,40 τ.μ., για την περίθαλψη -φιλοξενία αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς. 

4. Το σχέδιο Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας Δήμου Κορινθίων και Δήμου Βέλου Βόχας 

 

 

Προτείνουμε : 

Α. Την έγκριση του  σχεδίου της  σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με 

τον Δήμο Βέλου Βόχας  

για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  στον 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, εφόσον έχει διασφαλισθεί η από 22-03-

2022  Μίσθωση οικοπέδου για 12 έτη από τον Δήμο Κορινθίων.  Τον ορισμό Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της εν λόγω Διαδημοτικής Συνεργασίας.. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου 

Κορινθίων για την υπογραφή της σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας και όλων των περαιτέρω 

απαιτούμενων διαδικασιών , ενεργειών και εγγράφων  

 

Β. Την αποδοχή  χρηματοδότησης που θα λάβει ο Δήμος Κορινθίων η οποία περιγράφεται ως 

ακολούθως :  

Β1 Στα πλαίσια  της αριθ. 78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκληση XII και ειδικότερα  

του άρθρου 4 για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1, 4.2  και 4.3, ο  Δήμος Κορινθίων  μπορεί να λάβει 

χρηματοδότηση  ύψους (300.000) ΕΥΡΩ δράσεων που αφορούν για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ν. 4830/2021. 

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε ότι εκπονείται μελέτη που αφορά : 

α.  την εκ θεμελίων κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου  αδέσποτων ζώων  στο   μισθωμένο 

οικόπεδο από τον δήμο Κορινθίων . (4.1.α) 
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β . την κάθε είδους δαπάνη που αφορά την εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού στο καταφύγιο (4.2) 

γ. . την κάθε είδους δαπάνη που αφορά τις παραπάνω δράσεις  στο καταφύγιο (4.3) 

 Η διαφορά που τυχόν προκύψει στον προϋπολογισμό της μελέτης πέραν των 300.000 ευρώ θα πρέπει 

να καλυφθεί από ίδιους πόρους . 

Β 2 Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης και του συνημμένου σε αυτήν πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ (για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.4 και 4.5 του 

άρθρου 4 της πρόσκλησης), ο Δήμος Κορινθίων  είναι δικαιούχος χρηματοδότησης ύψους 25.300 

ΕΥΡΩ για δράσεις  που αφορούν στην προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης και λοιπού 

πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από το ν. 4830/2021.  

Επί του θέματος σας γνωρίζουμε ότι  εκπονείται από τον Δήμο  μελέτη προμηθειών  με τίτλο: “ 

Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων»  και «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για 

την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κορινθίων”, η οποία  πληροί  τα  κριτήρια 

επιλεξιμότητας της πρόσκλησης. Η διαφορά που τυχόν προκύψει στον προϋπολογισμό της μελέτης  

πέραν των 25.300 ευρώ θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Κορινθίων .  

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να: 

Α) Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο Βέλου 

Βόχας  και να αποφασίσει σχετικά με τα λοιπά προτεινόμενα της περίπτωσης Α) της πρότασής μας . 

Β  Λάβει απόφαση για την αποδοχή της χρηματοδότησης  ύψους: 

Β1:  300.000 ΕΥΡΩ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και 

πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1 με 

τίτλο: «Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

» 4.2 «Εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού » 4.3 «Δαπάνες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες»   

(ν. 4830/2021) -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ . και  

Β2 : 25.300,00 ΕΥΡΩ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 

και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων 

δαπανών : 4.4 « Προμήθεια κατάλληλων αναγνωστών σήμανσης ζώων» και 4.5 «προμήθεια λοιπού 

πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τον Ν.4830/2021»   . 

Γ) Δηλώσει  ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους την τυχόν οικονομική  διαφορά που θα προκύψει. 

Δ) Ορίσει και Εξουσιοδοτήσει έναν Εκπρόσωπο του Δήμου για την υποβολή της σχετικής πρότασης 

στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

Τα ανωτέρω αποφασιστικά μέρη θα πρέπει να λάβουν    την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη 

συνεδρίαση μελών. 

 

                                                                         Ο Αντιδήμαρχος 

            

             Ιωάννης Καρασάββας 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

(Άρθρο 99 ν. 3852/2010) 
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Στην  …………… σήμερα ………………… ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι 

στο εξής "συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κο. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟ, 

Δήμαρχο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 Β. Ο Δήμος ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κο. ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ, 

Δήμαρχο ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

μεταγενέστερους νόμους (άρθρο 3 ν. 4623/2019, άρθρο 40 ν. 4735/2020, κτλ.) 

β) Τις ακόλουθες αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες αποφασίστηκε η σύναψη της παρούσας 

σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας: 

• Την απόφαση με αριθμό ……………………………….. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορινθίων 

• Την απόφαση με αριθμό ……………………………….. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βέλου-Βόχας 

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 3852/2010, Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να 

συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για 

λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συμβάσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει 

και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του δήμου που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα ή σύνδεσμος 

στον οποίον μετέχει ο δήμος που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα. Οι συμβάσεις αυτές καλούνται 

«συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας. 

Με την παρούσα διαδημοτική σύμβαση, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 

και τις τροποποιήσεις του άρθρου 47 του ν. 4830/2021 ως ισχύει σήμερα, καθορίζεται ένα πλαίσιο 

επωφελούς συμφωνίας μεταξύ των Δήμων Βέλου Βόχας και Κορινθίων και προσδιορίζονται οι 

τρόποι και οι διαδικασίες της συμφωνίας αυτής, που αποσκοπούν στην παροχή ποιοτικότερων 

υπηρεσιών σχετικών με τα αδέσποτα  ζώα. 

Ειδικότερα, με το πλαίσιο συνεργασίας, διάρκειας δέκα (10) ετών από την υπογραφή της με 

δυνατότητα παράτασης, επιδιώκεται η υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή, 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 
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πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “Άργος” και λοιπές διατάξεις»-, που 

περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ-

ΥΠΕΣ/ΑΔΑ:9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ, έως του ανώτατου ποσού προϋπολογισμού που ορίζεται από την 

εν λόγω πλήρως χρηματοδοτούμενη πρόσκληση. 

Από την παρούσα σύμβαση θα προκύψουν αμοιβαία οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους 

συνεργαζόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία λόγω της σύμπραξης περισσοτέρων τοπικών 

φορέων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

Η συνεργασία των δυο φορέων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής και 

για τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται άμεσα, οικονομικά και 

αποτελεσματικά η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους 

συμβαλλόμενους Δήμους στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών με την κατασκευή ειδικού καταφυγίου. 

 

Αρθρο 2 

Αντικείμενο σύμβασης  

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η σύμβαση Διαδημοτικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3852/2010. 

Αντικείμενο της σύναψης της διαδημοτικής σύμβασης είναι η ίδρυση και η λειτουργία καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

των δύο Δήμων 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. 

Σκοποί της παρούσας σύμβασης, επίσης αποτελούν: 

• Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

• Η περίθαλψη, η φροντίδα και η προστασία τους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

ισχύουσα νομοθεσία 

• Η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων και 

γενικότερα τη ζωοφιλία 

• Η συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηριοποιούνται στα όρια των 

Δήμων Βέλου Βόχας και Κορινθίων  

• Η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, 

εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των 2 συμβαλλόμενων Δήμων 

 

Άρθρο 3 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο πρώτος εκ των συμβαλλομένων έχει μισθώσει ένα αγροτεμάχιο  εμβαδού 6053.40 τ.μ. στην 

περιοχή ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ του Δήμου Κορινθίων, εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, 

εκτός ζώνης, στην ζώνη Ζ7α του ΓΠΣ της ΔΕ Κορίνθου, το οποίο και θα διαθέσει για την ίδρυση 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς με την διάρκεια της μίσθωσης να ισχύει για δέκα (10) και 

πλέον έτη.  

Η εν λόγω μίσθωση και η υπ. αριθμ. 4/35/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Κορινθίων περί «Έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για 

περίθαλψη-φιλοξενία αδέσποτων ζώων» εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ. 17218/16/02/2022 έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου. 

Τυχόν εξοπλισμός οχημάτων περισυλλογής θα βαρύνει τον Δήμο Βέλου Βόχας, εφόσον εγκριθεί η 

προμήθεια τους από την Πρόσκληση ΧΙΙ του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ-

ΥΠΕΣ/ΑΔΑ:9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ. 

Νόμιμος Εκπρόσωπος της διαδημοτικής συνεργασίας και υπεύθυνος για την υπογραφή όλων των 

απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Πρόσκληση 

ΧΙΙ του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ-ΥΠΕΣ/ΑΔΑ:9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ και την διαχείριση ως προς 

το ποσό που αφορά τη χρηματοδότηση της κατασκευής του καταφυγίου, ορίζεται ο Δήμαρχος 

Κορινθίων κος Βασίλειος Νανόπουλος. 

Για την υπογραφή και διαχείριση των χρηματοδοτήσεων των υπολοίπων Υποέργων και τις 

επιλέξιμες δαπάνες όπως αναφέρονται στις παρ. 4.4 & 4.5 του άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι της 

Πρόσκλησης ΧΙΙ , νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται ο Δήμαρχος του κάθε συμβαλλόμενου Δήμου. 

Τα ποσά χρηματοδότησης των επενδυτικών και των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της 

σύμβασης, θα βαρύνουν τους προϋπολογισμούς του έτους 2022 των δήμων Βέλου Βόχας και 

Κορινθίων και θα εγγραφούν ως υποχρεωτικές στους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων 

φορέων, κατά ποσοστό 50% ο πρώτος των συμβαλλομένων και κατά ποσοστό 50% ο δεύτερος των 

συμβαλλομένων, ήτοι 300.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε συμβαλλόμενο Δήμο. 

Σε περίπτωση μη χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την από κοινού 

κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Βέλου Βόχας δε θα συμμετέχει στην 

ολοκλήρωση του συγκεκριμένου Υποέργου με ιδίους Πόρους και το καταφύγιο θα ανήκει 

εξολοκλήρου στη χρήση του Δήμου Κορινθίων.  

Όσον αφορά τα  Υποέργα και τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αναφέρονται στις παρ. 4.4 & 4.5 του 

άρθρου 4 και στο Παράρτημα Ι της Πρόσκλησης ΧΙΙ, εφόσον εγκριθούν, αυτά  θα εγγραφούν  στο 

προϋπολογισμό του κάθε συμβαλλόμενου Δήμου κατά ποσοστό 100%. 

 

Άρθρο 4 
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Χρονοδιάγραμμα - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της ίδρυσης και λειτουργίας του καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, και για δέκα (10) τουλάχιστον έτη . Η διάρκειά της δύναται να 

παραταθεί με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων δήμων, προκειμένου να 

διασφαλιστεί πλήρως οι σκοποί σύναψης της διαδημοτικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Συμφωνείται, ότι το προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου 

της σύμβασης αυτής θα διατεθεί και από τους δύο συμβαλλόμενους δήμους, τόσο με τεχνικό, όσο 

και με διοικητικό-οικονομικό αντικείμενο, με σκοπό την από κοινού εποπτεία των ενεργειών της 

διαδημοτικής σύμβασης συνεργασίας. 

 

Άρθρο 6 

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

  

Για την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας συγκροτείται 

όργανο παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της με την επωνυμία ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, που αποτελείται από: 

 

Α. ΤΡΙΑ (3) ΜΕΛΗ του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (λόγω τοπικής εγγύτητας του διατιθέμενου χώρου 

και ευχερέστερης εποπτείας) ήτοι: 

• …………………………….. 

• …………………………….. 

• ………………………………. 

 

Β. ΔΥΟ (2) ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

• ……………………………… 

• ……………………………….. 

 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί το πρόγραμμα υλοποίησης της σύμβασης και συντονίζει τις απαιτούμενες 

ενέργειες.  
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Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα, στα πλαίσια της παρούσας και πάντα σε 

θέματα που δεν αλλοιώνουν τους ουσιώδης όρους, αλλά αφορούν σε ζητήματα 

αποτελεσματικότερης διευθέτησης προβλημάτων. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και συντάσσει 

έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλόμενων δήμων.  

 

Άρθρο 7 

Ρήτρες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας σύμβασης 

διαδημοτικής συνεργασίας. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης μπορεί να 

επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των όρων της σύμβασης σε 

βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής ρήτρες: 

1. Σύσταση εφαρμογής των όρων 

2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

 

Άρθρο 8 

Διαιτησία  

Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών του οργάνου παρακολούθησης της σύμβασης και εφόσον η 

διαφωνία δεν λυθεί ούτε από τα δημοτικά συμβούλια, η διαφορά θα λύεται με διαιτησία σύμφωνα 

με τι διατάξεις του άρθρου 867 και επόμενα του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα 

μέρη συμφωνούν δε ρητά ότι ως διαιτητής σε αυτή την περίπτωση θα οριστεί ο Πρωτοδίκης που θα 

ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Κορίνθου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Λοιπές ρυθμίσεις 

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας που θα απαιτηθούν θα καλύπτονται από τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς 

των συμβαλλομένων μερών. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή τους 

συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς, υπογράφηκε 

σε δύο (2) πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Δήμο Κορινθίων 

 

 

 

 

……………………… 

Δήμαρχος 

Για τον Δήμο Βέλου-Βόχας 

 

 

 

 

……………………… 

Δήμαρχος 

 

 
 
         Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται στα μέλη : 

Α.1. Την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον Δήμο 

Βέλου Βόχας  για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  στον 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. 

Α.2. Την έγκριση του ανωτέρω σχεδίου της Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και των όρων αυτής. 

Α.3. Τον ορισμό τριών μελών του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν 

λόγω Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας ως εξής :  

1. κ.Καρασάββας Ιωάννης με αναπληρωτή κ.Μπίτζιο Δημήτριο, 

2. κ.Ζαχαριάς Σπυρίδων με αναπληρωτή κ.Παπαϊωάννου  Ευάγγελο, 

3. κ.Κόλλια  Κωνσταντίνα  με αναπληρωτή κ.Πλατή Σπυρίδωνα. 

Α.4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας και όλων των περαιτέρω απαιτούμενων διαδικασιών, ενεργειών και εγγράφων.  

 

Β.   Την αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,   κατόπιν της υπ’αριθμ. 78944/27-10-

2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκλησης XII- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,   του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών κ.Στυλιανού Πέτσα 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. 

Β.1. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», της  εν λόγω 

Πρόσκλησης  και ειδικότερα  του άρθρου 4 για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1, 4.2  και 4.3, δράσεων 
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που αφορούν τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4830/2021, 

ως ακολούθως : 

1. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 300.000,00 Ευρώ, για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1 με 

τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

» 4.2 «Εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού » 4.3 «Δαπάνες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες»   

(Ν.4830/2021) -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και  

2. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 25.300,00 Ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της σχετικής 

Πρόσκλησης, για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων δαπανών 4.4 «Προμήθεια κατάλληλων 

αναγνωστών σήμανσης ζώων» και 4.5 «προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 

την συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.4830/2021». 

Β.2.:   Την αποδοχή των ανωτέρω ποσών χρηματοδότησης ως ακολούθως :  

1. Χρηματοδότηση ύψους  300.000,00 Ευρώ  για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1, 4.2, 4.3. . 

2. Χρηματοδότηση ύψους 25.300,00 Ευρώ για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων δαπανών : 4.4 και 

4.5. 

Γ.  Την δήλωση ότι σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου,  θα καλύψει  ο Δήμος Κορινθίων με ίδιους 

πόρους την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 

  

Δ. Τον ορισμό και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, για την υπογραφή όλων των σχετικών 

με την υποβολή της ως άνω αίτησης, εγγράφων και την υποβολή αυτής, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την από 24-03-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.Καρασάββα καθώς και το Σχέδιο             

Σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 72, Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του άρθρου 99 

του Ν.3852/2010, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

         Α.1.- Εγκρίνει  την σύναψη Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Κορινθίων με τον 

Δήμο Βέλου Βόχας  για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ  στον 

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. 

          Α.2.- Εγκρίνει το σχέδιο της Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και τους όρους αυτής, όπως 

ακριβώς περιλαμβάνονται ανωτέρω. 

          Α.3.- Ορίζει τρία μέλη του Δήμου Κορινθίων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της εν λόγω 

Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας ως εξής :  

1. κ.Καρασάββας Ιωάννης με αναπληρωτή κ.Μπίτζιο Δημήτριο, 
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2. κ.Ζαχαριάς Σπυρίδων με αναπληρωτή κ.Παπαϊωάννου  Ευάγγελο, 

3. κ.Κόλλια  Κωνσταντίνα  με αναπληρωτή κ.Πλατή Σπυρίδωνα. 

         Α.4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή της σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας και όλων των περαιτέρω απαιτούμενων διαδικασιών, ενεργειών και εγγράφων.  

 

         Β.1.-  Αποδέχεται την συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, κατόπιν της υπ’αριθμ. 

78944/27-10-2021 (ΑΔΑ: 9Ο0Τ46ΜΤΛ6-ΣΤΒ) Πρόσκλησης XII- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ,   του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.Στυλιανού Πέτσα 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. 

          Β.2.- Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον 

Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», της  εν 

λόγω Πρόσκλησης  και ειδικότερα  του άρθρου 4 για επιλέξιμες δαπάνες των παρ. 4.1, 4.2  και 4.3, 

δράσεων που αφορούν τη συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Ν.4830/2021, ως ακολούθως : 

1. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 300.000,00 Ευρώ, για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1 με 

τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 

» 4.2 «Εγκατάσταση μόνιμου εξοπλισμού » 4.3 «Δαπάνες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες»   

(Ν.4830/2021) -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και  

2. Αίτημα χρηματοδότησης ύψους 25.300,00 Ευρώ, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της σχετικής 

Πρόσκλησης, για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων δαπανών 4.4 «Προμήθεια κατάλληλων 

αναγνωστών σήμανσης ζώων» και 4.5 «προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για 

την συμμόρφωση των Δήμων με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.4830/2021». 

          Β.3.- Αποδέχεται τα ανωτέρω ποσά χρηματοδότησης της Πρόσκλησης XII- Πρόγραμμα 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ως ακολούθως :  

1. Χρηματοδότηση ύψους  300.000,00 Ευρώ,  για την εκτέλεση επιλέξιμων δαπανών 4.1, 4.2, 4.3. . 

2. Χρηματοδότηση ύψους 25.300,00 Ευρώ, για την εκτέλεση προμηθειών επιλέξιμων δαπανών : 4.4 

και 4.5. 

          Γ.- Δηλώνει ότι σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου,  θα καλύψει  ο Δήμος Κορινθίων με ίδιους 

πόρους την οικονομική διαφορά που προκύπτει. 
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           Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή όλων των σχετικών με την 

υποβολή της ως άνω αίτησης, εγγράφων και την υποβολή αυτής, στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.    

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/154/2022 .- 

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 31-03-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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