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                                                           ΠΡΟΣ

                              Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας  (αναγκαιότητας) της εργασίας “Περίθαλψη
και φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ”  

       Το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με μιά σειρά πράξεών  του
έκανε  δεκτά  τα  εξής  :  “ΤΟ  άρθρο  65  παρ.1  του  Ν.  3852/2010  “Νέα
Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  &  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
-Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  (ΦΕΚ Α'  87/7-6-2010)  ορίζει  ότι  :  “  1.  Το  ΔΣ
αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου  του
Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του .2.(....)” και το άρθρο 72
ότι :”1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής  λειτουργίας  του  Δήμου.  Ειδικότερα  έχει  τις  ακόλουθες
αρμοδιότητες  α)(...)ε)με την επιφύλαξη της  παρ.  4  του παρόντος  καταρτίζει
τους  όρους  ,  συντάσσει  τη  διακήρυξη  ,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις
δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  .Για  τη  διεξαγωγή  των
δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί



                                                                              

Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (...)”
(βλ. Αντίστοιχα και τα άρθρα 93 και 103 του Κ.Δ.Κ -Ν.3463/2006, Α' 114). 
   Από το συνδυασμό των πιό πάνω διατάξεων προκύπτει ότι μετά την ισχύ του
Ν.3852/2010 , το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την
ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού, ενώ η Οικονομική
Επιτροπή  είναι  το  αρμόδιο  όργανο  για  την  υλοποίηση  της   της  πιό  πάνω
απόφασης  με  την  εκτέλεση  όλων  των  πράξεων  του  διαγωνισμού,  από  την
πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης,  μέχρι την τελευταία
(κατακύρωση του αποτελέσματος).Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της
διαδικασίας του διαγωνισμού με σύνταξη των όρων της διακήρυξης από την
Οικονομική Επιτροπή, πριν από τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. “  
    Οι δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και την διαχείριση
των αδέσποτων ζώων συντροφιάς , σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 46του
Ν.4235/2014 , όπως αντικατέστησε την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012.
    Επειδή ο δήμος  μας δεν διαθέτει κτηνίατρο για την παροχή κτηνιατρικών
υπηρεσιών,  ούτε  προσωπικό  κατάλληλα  εκπαιδευμένο  και  έμπειρο  στην
περισυλλογή και αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Ο Δήμος επίσης δεν διαθέτει
όχημα κατάλληλο για την ασφαλή μεταφορά των ζώων, η εργασία αυτή δεν
μπορεί  να  γίνει  από  το  υπάρχον  προσωπικό  του  δήμου  και  θα  πρέπει  να
ανατεθεί σε κτηνιατρείο /κτηνιατρική κλινική που θα πληρεί τις προϋποθέσεις
της  νομοθεσίας  που  ισχύουν.  Επίσης  δεν  διαθέτει  χώρους  προσωρινής
φιλοξενίας για ζώα που χρίζουν ιδιαίτερη αντιμετώπιση,  όπως ζώα συντροφιάς
μικρότερης των πέντε μηνών, επιθετικά κτλ  
    Το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού, συνέταξε την υπ' αρ.
1/2018 μελέτη με τίτλο “Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου
Διονύσου ”, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 24%. Για την εν
λόγω εργασία έχει εγγραφή πίστωση 36.715,80 ευρώ στον Κ.Α.15.6142.0001με
τίτλο “Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων”  του
προϋπολογισμού  του  Δήμου  ο.ε.  2018.Το  δε  υπόλοιπο  ποσό  των  37684,20
ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε 2019 
    Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει την εργασία “Περίθαλψη
και φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ” συνολικού ποσού 74.400,00
ευρώ,  για  την  οποία  έχει  εγγραφεί  πίστωση  36.715,80  ευρώ  στον
Κ.Α.15.6142.0001 με τίτλο “Αμοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση
αδέσποτων ζώων” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018.Το  δε υπόλοιπο
ποσό των 37.684,20 ευρώ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ο.ε  2019  



                                                                              

  Η  ανάθεση  της  εργασίας  θα  πραγματοποιηθεί  με  τη  διαδικασία  του
συνοπτικού  διαγωνισμού, η  δε  διάθεση  της  πίστωσης  και  οι  όροι  του
διαγωνισμού θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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                                                                            Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού
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