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                                                          ΠΡΟΣ

                              Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας  (αναγκαιότητας) για την προμήθεια τροφών
για τα αδέσποτα ζώα 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 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.
Επίσης σύμφωνα με το Ν.4039/2012 άρθρο 9 παρ. 9 “Ζώα συντροφιάς ηλικίας
μικρότερης των 5 μηνών που δεν έχουν υιοθετηθεί,  παραμένουν προσωρινά
προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά
Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και
ενώσεις  ως  τη  συμπλήρωση  της  ηλικίας  των  πέντε  μηνών  έχοντας  την
απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα”    
  Έγινε  διαγωνισμός  για  την  “Περίθαλψη  και  φιλοξενία  αδέσποτων  ζώων
Δήμου  Διονύσου  ”  αλλά  το  δεύτερο  σκέλος  του  που  αφορά  την  φιλοξενία
βγήκε άγονο. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα μικρότερα
των 5 μηνών, που βρίσκονται  από εθελοντές στο δρόμο ή μέσα σε κάδους
απορριμμάτων  και  φιλοξενούνται  και  σιτίζονται  από  τους  φιλόζωους.
Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  ο  Σύλλογος  των  Εθελοντών  Αγίου  Στεφάνου
φιλοξενεί αυτή την στιγμή πάνω από 40 ζώα με αποτέλεσμα να δημιουργείται
μεγάλο πρόβλημα με την σίτισή τους.    
     Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει το ποσό των  5.000,00
ευρώ,  από  τον  Κ.Α.15.6699.0001  με  τίτλο  “Προμήθεια  τροφών  για  τα
αδέσποτα ζώα” του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017. 
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