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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 20-3-2020 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 6588/13-
3-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει 
και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθηµερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου  
λόγω µη επάρκειας του προσωπικού του ∆ήµου Εορδαίας . 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την  υπ’αριθµ 6639/13-3-2020 
εισήγηση Εντεταλµένου Συµβούλου, υπεύθυνου για το πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων κ. Αν. 
Λοφτσαλη, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ:  Ανάθεση εργασιών λόγω µη επάρκειας του προσωπικού του ∆ήµου 
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του 
Ν.4635/2019 ορίζονται τα εξής:  
«1. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής 
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
δηµοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού. Με την απόφαση καθορίζονται 
ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές 
παρέχονται.».  
Στις 11-3-2020 δηµοσιεύτηκε ο ν 4674/2020( ΦΕΚ 53 τ.Α) στο 117 του οποίου ορίζονται τα εξής: 
 «Άρθρο 117 
Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής 
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής:«1. Η οικονοµική 
επιτροπή, µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής 
και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 
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δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό .Με την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής 
καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας 
αυτές παρέχονται.». 
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το 
άρθρο 46 του Ν. 4235/2014, οι ∆ήµοι υποχρεούνται να µεριµνούν για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς. Ο ∆ήµος Εορδαίας  διαθέτει ∆ηµοτικό Καταφύγιο στο 2ο χιλ. Πτολεµαΐδας –Αναρράχης της 
Επαρχιακής οδού της ∆υτικής Εορδαίας , στον οποίο και φιλοξενούνται αυτήν την στιγµή 220 αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς . Βάση νοµοθεσίας θα έπρεπε ανά 20 ζώα να υπάρχει   1 σταβλίτης  . Επειδή ο ∆ήµος Εορδαίας   
δεν διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευµένο αλλά ούτε και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό, οι εργασίες περισυλλογής 
και επανένταξης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η σίτιση αυτών, το στάβλισµα των κελιών και η παροχή 
καθηµερινού πόσιµου νερού κ.α. δεν µπορούν να γίνουν από  το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου . 
Πιο συγκεκριµένα πρόκειται για: 

• Την καθηµερινή παροχή καθαρής τροφής και καθαρού νερού. 

• Τη σχολαστική καθηµερινή καθαριότητα και απολύµανση των διαφόρων σκευών παροχής τροφής 
και νερού. 

• Τη σχολαστική καθηµερινή καθαριότητα των χώρων διαβίωσης των σκύλων. 

• Το ενδιαφέρον για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των εγκαταστάσεων και όποτε απαιτείται, να 
ενηµερώνονται οι αρµόδιοι. 

• Τη σχολαστική και τακτική επιθεώρηση της περίφραξης του χώρου. 

• Την καθαριότητα και φροντίδα γενικότερα των χώρων που βρίσκονται εσωτερικά της περίφραξης. 

• Το έµπρακτο ενδιαφέρον για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των υποδοµών του χώρου αλλά 
και για την προστασία όλων των υλικοτεχνικών υποδοµών. 

• Την βοήθεια από τον ανάδοχο στον κτηνίατρο του ∆ηµοτικού Καταφύγιου , για την παροχή της 
φαρµακευτικής αγωγής στα ζώα τα οποία φιλοξενούνται  στον χώρο. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 1. Τον Ν.4039/2012(ΦΕΚ15Α/2/2/2012) << Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό>>. 

 2. Τον Ν. 4235(ΦΕΚ 32Α-11/2/2014) ∆ιοικητικά 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. 

 3.  Τις άµεσες ανάγκες του ∆ήµου για την εξυπηρέτηση λειτουργίας του ∆ηµοτικού Καταφύγιου 

 4. Το γεγονός ότι το εργατικό προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήµος δεν επαρκεί για την εκτέλεση των  
παραπάνω υπηρεσιών, 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία, παρακαλούµε για λήψη απόφασης, 
προκειµένου: 

• Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών Φροντίδας 
και καθηµερινής  καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του ∆ηµοτικού Καταφύγιου από το υπάρχον 
προσωπικό 

• Να ανατεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες, σε τρίτους µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος , βάσει του 
άρθρου 118 του Ν.4412/2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

• ∆εδοµένου του αριθµού των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται αυτήν την στιγµή στο ∆ηµοτικού 
Καταφύγιου καθώς και για την εύρυθµη λειτουργία του , η  ανάθεση παροχής των ανωτέρω 
υπηρεσιών να αφορά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών µε συνολική δαπάνη 24.800,00€ από 
τον Κ.Α.70.6117.0000 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου.» 
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Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τα µέλη της Ο.Ε, Αθ. Τερζοπούλου , Στ.Μπίγγας ,σύµφωνα µε το σχετικό e-mail, διατύπωσαν την θέση ότι 
είναι θετικοί εφόσον γίνει πρόσκληση όχι µε απευθείας ανάθεση αλλά µε προσφορές ή διαγωνισµό . O 
Κυρ. Αντωνιάδης , ∆ηµ. Σποντης & Ευσ. Κοκκινιδης ψήφισαν θετικά µε σχετικό email , ο κ. Κοκκινιδης µε 
την παρατήρηση ότι δεν επιθυµεί να δοθεί η καθαριότητα του κυνοκοµείου σε ιδιώτες αλλά δεδοµένου ότι 
δεν υπάρχει επάρκεια προσωπικού στον ∆ήµο Εορδαίας  γι’ αυτό και ψηφίζει θετικά.  Ο ∆ηµ. 
Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και η Ζαφ. Σεβαστού ψήφισε επίσης 
θετικά. 

                                          Αριθµ. Απόφ. 79/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  

2. τις διαταξεις του αρ 117 του ν 4674/2020 

3. την  υπ’αριθµ 6639/13-3-2020 εισήγηση Εντεταλµένου Συµβούλου, υπεύθυνου για το πρόγραµµα 
αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων κ. Αν. Λοφτσαλη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

1. Η Οικονοµική Επιτροπή διαπιστώνει την  αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών Φροντίδας και καθηµερινής  
καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του ∆ηµοτικού Καταφύγιου από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου 
Εορδαίας 
2.Να ανατεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες, σε τρίτους µετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος , βάσει του άρθρου 
118 του Ν.4412/2016«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
3. Η ανάθεση παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα αφορά χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών µε 
συνολική δαπάνη 24.800,00€ από τον Κ.Α.70.6117.0000 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 
του ∆ήµου, λόγο  του αριθµού των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται αυτήν την στιγµή στο ∆ηµοτικο 
Καταφύγιο καθώς και για την εύρυθµη λειτουργία του. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 79/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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