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     ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Στείρωση και  
                   εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» 
 
   Το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα εξής: 
«Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: 
««1.Το ∆.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που 
ανήκουν εκ του Νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το 
ίδιο το ∆.Σ. µεταβίβασε σε Επιτροπή του. 2.(…)» και το άρθρο 72 ότι : «1.Η Οικονοµική 
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 
∆ήµου. 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 ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)» (βλ. 
αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ.∆.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114). 
  Από το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι µετά την ισχύ του 
Ν.3852/2010, το ∆.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 υλοποίησή της πιο 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 ∆.Σ,». 
 
   Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέταξε την υπ' αρ. 19/2014 Μελέτη µε τίτλο «Στείρωση 
και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων», προϋπολογισµού 45.000,00 € µε τον Φ.Π.Α. 23%. 
 
   Για την εν λόγω εργασία έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πιστώσεις, 1.725,00 € στον Κ.Α.: 
15.6142.0002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, 9.000,00 € στον Κ.Α.: 
15.6142.0001 (συνεχιζόµενο) του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 και 35.000,00 € 
στον Κ.Α.: 15.6142.0004 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015.   
 



   Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆.Σ. να εγκρίνει την εργασία «Στείρωση και 
εµβολιασµός αδέσποτων ζώων», συνολικού ποσού 45.000,00 €, για την οποία έχουν 
εγγραφεί οι πιο κάτω σχετικές πιστώσεις, 1.725,00 € στον Κ.Α.: 15.6142.0002 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014, 9.000,00 € στον Κ.Α.: 15.6142.0001 (συνεχιζόµενο) 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 και 35.000,00 € στον Κ.Α.: 15.6142.0004 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015.  
 
   Η ανάθεση της εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού, η δε διάθεση της πίστωσης και οι όροι του διαγωνισµού θα καθορισθούν µε 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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