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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 03 Οκτωβρίου 2022 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2022 από (3-10-2022) της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 

 

9.- (345 - 2022 ΟΕ)  Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των 

όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Μαραθώνος σήμερα την  3 Οκτωβρίου  2022 
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις των υπ’ αριθ. 374/39135/30.5.2022 και 380/39456/15.6.2022 εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σε διά περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση, με ενημέρωση και 
ψηφοφορία των μελών μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: 23434/29-

09-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και 

επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε 
απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα και τα (9) εννέα μέλη: 
 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Τσίρκας Στέργιος, Δήμαρχος – Προέδρος ΟΕ  

2 Ζορμπάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος  

3 Σωτηρίου Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος – Μέλος  

4 Καραγιάννης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος    

5 Μπούσουλας Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος - Μέλος   

6 Γεραμάνης Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος  

7 Θεοδωρίδης Στέφανος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

8 Αλικιώτης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  

9 Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος  

 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία  
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Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερησίας 
διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών  Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα :  Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την παροχή 
υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

Η δαπάνη είναι συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 74.449,60 € (καθαρή αξία 60.040,00 €, ΦΠΑ 24% 
14.409,60 €), αφαιρούμενου του ποσού της απευθείας ανάθεσης 13.017,52 € με ΦΠΑ, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 20% του προϋπολογισμού της ομάδας Α. Η εν λόγω δαπάνη έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 15.6117.01 του 
προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2022 και 2023 του Δήμου Μαραθώνος. 

 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

 

 

 

Κυρίες, Κύριοι 

 

ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, μας διαβίβασε 

την με αριθμό 3/2022 μελέτη με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς», η οποία περιλαμβάνει: α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, γ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, 

δ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ε) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, στ) ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.  

Η ανωτέρω μελέτη, εκτιμώμενης αξίας 60.040,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 74.449,60€), υποδιαιρείται στις παρακάτω ομάδες :  

ΟΜΑΔΑ Α : Α1-Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και κτηνιατρικών πράξεων και Α2-Παροχή υπηρεσιών 

φιλοξενίας αδέσποτων ζωών με η χωρίς νοσηλεία, εκτιμώμενης αξίας 52.490,00 Ευρώ (αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 65.087,60€). 

ΟΜΑΔΑ Β : Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης αδέσποτων ζώων, εκτιμώμενης αξίας 7.550,00 Ευρώ (αξία 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9.362,00€). 

Στο παρόν έτος έχει ήδη ολοκληρωθεί διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού του δήμου μας για την 

περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εκτιμώμενης αξίας 44.353,00 Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 54.997,72 €).  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ :  Χρυσούλα Αλεξανδρή 

ΚΛΑΔΟΣ : ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
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Οι δύο διαδικασίες μαζί, δεν ξεπερνούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2170, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/195, ήτοι «215 000 EUR» 

(αφού 44.353,00€ + 60.040,00€ = 104.393,00€). Επομένως θα ακολουθηθεί η διαδικασία κάτω των ορίων. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών της ομάδας Α της παρούσας θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια δύο 

διαδικασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών) όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, λόγω 

εξαντλήσεως της σχετικής σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του δήμου και του αναδόχου που είχε 

αναδειχθεί το προηγούμενο διάστημα. Οι διαδικασίες αφορούν:  

α) την απευθείας ανάθεση για το 20% του συνολικού ποσού της ομάδας Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

δηλαδή μέχρι του ποσού των 13.017,52 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και  

β) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για το υπόλοιπο του ποσού και για τις δύο Ομάδες Α & Β 

δηλαδή μέχρι του ποσού των 61.432,08 Ευρώ συνολικά (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).   

Το ποσό που θα αναλωθεί στην απευθείας ανάθεση (ύψους μέχρι 13.017,52 €) θα αφαιρεθεί από το 

συνολικό ποσό της ομάδας Α του προϋπολογισμού της παρούσας ποσού 65.087,60€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και την σύμβαση που θα προκύψει για την ομάδα αυτή μετά τον 

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό).  

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφ. στ‘ του Ν. 3852/2010 «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 

όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του 

δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α)…, …, 

στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες….». Επομένως παράλληλα με την κατάρτιση των 

όρων της διακήρυξης δύναται να εγκρίνει και την σχετική μελέτη, η οποία αποτελεί τεύχος (παράρτημα) της 

διακήρυξης την οποία καταρτίζει και συντάσσει. 

Για τις συμβάσεις κάτω των ορίων προβλέπεται συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 του ανωτέρω Ν. 

4412/2016 ότι: «…… ειδικά στις διαδικασίες σύναψης  δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, ισχύουν οι 

προθεσμίες του άρθρου 121». Όπου, στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 121 του ανωτέρω Ν. 4412/2016 

αναφέρεται ότι «1. Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι 

ακόλουθες προθεσμίες: α) Στην ανοικτή διαδικασία, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών 

ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ …». 

Επισυνάπτεται σχέδιο διακήρυξης σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προσαρμοσμένο στην 

παρούσα υπηρεσία. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) οι υπηρεσίες της παρούσας  ταξινομούνται υπό τους αριθμητικούς κωδικούς CPV : 

85200000-1 "Κτηνιατρικές υπηρεσίες", 85210000-3 "Σταθμοί φροντίδας κατοικίδιων ζώων" 80512000-6  

"Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων". 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
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Η δαπάνη για την παρούσα διαδικασία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 61.432,08 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 15.6117.01 του προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2022 και 2023, με τα ποσά των 15.000,00€ 

και 59.449,60€ αντίστοιχα. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

Για τον ανωτέρω σκοπό έχει ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων η απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 23119/27-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ66ΩΛΜ-ΨΨ4) με α.α. καταχώρησης στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων 477.  

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

Για την εκτέλεση της σύμβασης καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

«22REQ011301712 2022-09-26», και  εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α.α. 

477 και έλαβε σχετικό αριθμό εγκεκριμένου αιτήματος ΑΔΑΜ «22REQ011339991 2022-09-30».  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Για την ανάδειξη προμηθευτή της παρούσας Δημόσιας Σύμβασης κριτήριο κατακύρωσης όπως αναφέρεται 

στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  

Η ανωτέρω δαπάνη διέπεται από τις διατάξεις : 

1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό 
πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-
337, 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

5. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό 
Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

6. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις», 

7. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», 

8. της με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 
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9. της με αριθμό 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των 
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

10. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α΄44)», 

11. της αριθμ. 63446/31.05.2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», 

12. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας», 

13. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ., 

14. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

15. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

16. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

17. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», 

18. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

19. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

20. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

21. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των 
άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

22. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

23. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

24. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

25. του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

26. του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 τ.Α’/18-9-21) Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα 
«AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις, 

27. του Ν. 604/1977 (ΦΕΚ  163 τ.Α΄) «Περί  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  ιατρείων,  κλινικών  και  
ενδιαιτημάτων ζώων», 

28. του ΠΔ. 463/1978 (ΦΕΚ 96 τ.Α’) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών 
ιατρείων κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων  
βιβλίων», 
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29. του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-14) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην   εφαρμογή της  
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων των ζωοτροφών και της υγείας και  προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων», 

30. της υπ’ αριθμ.  3941/120925 Απόφασης (ΦΕΚ 2642 /τ.Β/17-10-2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  
331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  
Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην  Ελλάδα» 
(Β’ 198/5.2.2013) 

και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας 

εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. Την έγκριση της με αριθμό 3/2022 Μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της 

Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και 

διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού 74.449,60 Ευρώ. 

2. Την έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του 

Ν.4412/2016, μέχρι του ποσού των 13.017,52 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο 

αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού ποσού της ομάδας Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

μελέτης.  

3. Την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή 

υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων, για το υπόλοιπο του ποσού και για τις 

δύο Ομάδες Α & Β δηλαδή μέχρι του ποσού των 61.432,08 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.). 

4. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης. 

5. Την δημοσίευση σε δύο εφημερίδες, μια εβδομαδιαία (ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και μια ημερήσια 

(ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική διακήρυξη του 

Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την υλοποίηση των εργασιών.  

 

 
Η συντάξασα 

 
 
 
 

Χρυσούλα 
Αλεξανδρή 

 
Η αναπληρώτρια 

προϊσταμένη  
Τμήματος 

Προμηθειών 
 
 

Αναστασία Κελεπούρη 

 
Ο Αντιδήμαρχος 

 
 
 
 
 

Γεώργιος Ζορμπάς  
         

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

 

Ομόφωνα 
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Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα εγκρίνει: 

1. Την με αριθμό 3/2022 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 
της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών 
περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού 
προϋπολογισμού 74.449,60 Ευρώ. 
2. Την διενέργεια της παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 
την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, μέχρι του ποσού των 13.017,52 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), το οποίο αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού 
ποσού της ομάδας Α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.  
3. Την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
παροχή υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων, για το 
υπόλοιπο του ποσού και για τις δύο Ομάδες Α & Β δηλαδή μέχρι του ποσού των 
61.432,08 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 
4. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο 
διακήρυξης. 
5. Την δημοσίευση σε δύο εφημερίδες, μια εβδομαδιαία (ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ) και μια 
ημερήσια (ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική 
διακήρυξη του Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με 
σκοπό την υλοποίηση των εργασιών.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (345 – 2022 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 
ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια 

(http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 
 

 
 

Ο Δήμαρχος και  Προέδρος                                        
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 
 

Τσίρκας Στέργιος          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
1. Ζορμπάς Γεώργιος 

2. Μπούσουλας Ιωάννης 

3. Σωτηρίου Ευάγγελος 

4. Καραγιάννης Νικόλαος 

5. Γεραμάνης Στυλιανός 

6. Νησιώτης Γεώργιος 

7. Αλικιώτης Βασίλειος 

8. Θεοδωρίδης Στέφανος 

 

 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
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