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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 211/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  24ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 13-7-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 14496/8-7-2021πρόσκληση 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 και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: : α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ. 41332/2-7-
2021, β) της υπ’αριθµ. 168/13727/5-7-2021 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το 
παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη της ανάθεσης υπηρεσιών  ηµερησιας φροντίδας των αδέσποτων σκύλων , του δηµοτικού 
καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. Σπόντης ∆ηµήτρης 
5. Στέφανος Μπίγγας 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
3. Αθηνά Τερζοπουλου 
4. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των µελών το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα καθώς και την υπ’αριθµ 
14412/8-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 «ΘΕΜΑ:  Ανάθεση υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του ∆ηµοτικού καταφυγίου και 

των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας λόγω µη επάρκειας του 
προσωπικού 

Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020( ΦΕΚ 53 τεύχος .Α) 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 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». 

Η ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής µε το υπ’ αρ. 14173/6-7-2021 έγγραφό 
της, απέστειλε στην υπηρεσία µας την υπ’ αρ. 47/2021 µελέτη για την «Ηµερήσια φροντίδα αδέσποτων 
σκύλων, του ∆ηµοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας», 
προτεινόµενου προϋπολογισµού 37.200,00 €. Σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη προκειµένου να 
διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης αυτής, απαιτείται η εποπτεία του, κυρίως δε η 
ολοκληρωµένη φροντίδα και προσοχή των αδέσποτων σκύλων που φιλοξενούνται στο χώρο αυτό, από 
ειδικευµένο προσωπικό στην αιχµαλωσία, στην µέριµνα και εκπαίδευση των αδέσποτων σκύλων, σε 
συνεργασία µε τους αρµόδιους κτηνιάτρους και  προσωπικού του ∆ήµου. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια  έξι (6) 
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µήνες, µε καθηµερινή εργασία, επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα και απαιτεί το ελάχιστο (4) άτοµα ειδικευµένου 
προσωπικού. Τα τετραγωνικά που καλούνται να καθαρίσουν είναι, τα βασικά των 80 κελιών που 
περιλαµβάνουν τον χώρο ανάπαυσης του σκύλου και του ατοµικού χώρου άσκησης (περιπου=12,48τ.µ.) 
δηλαδή 80Χ12,48=998τετ.µετ., καθώς και τον συνολικό αυλικό χώρο επίβλεψης, των 9.920 τ.µ. (εκτός των 
κτιρίων). 

Οι περιγραφόµενες στην παρούσα µελέτη εργασίες φιλοξενίας, µέριµνας και λοιπής διαχείρισης 
αυτών  των αδέσποτων σκύλων, δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν από το ∆ήµο Εορδαίας µε ιδίους 
πόρους, καθώς ο ∆ήµος Εορδαίας  στερείται του απαιτούµενου  αριθµού προσωπικού, εµπείρου, 
κατάλληλου εκπαιδευµένου και µε την ανάλογη ειδίκευση, για την εκτέλεσή ενός τόσο σοβαρού για την 
δηµόσια υγειά έργου.  
  Το Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού  & ∆ιοικητικής µέριµνας µε το υπ’ αρ. 13601/29-6-2021 
βεβαιώνει τη µη ύπαρξη προσωπικού κλάδου ΥΕ Εργατών καθαριότητας οι οποίοι θα µπορούσαν να 
παρέχουν υπηρεσίες στο καταφύγιο  του ∆ήµου µας διότι είναι τοποθετηµένοι στο τµήµα καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης. 

Από την οικονοµική υπηρεσία έγινε Ανάληψη Υποχρέωσης του ποσού των 37.200,00 € ∆ήµου µας 
στον Κ.Α. 70.6495.0006 µε τίτλο «Ηµερήσια φροντίδα αδέσποτων σκύλων, του δηµοτικού καταφυγίου και των 
ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας» µε την υπ’ αρ. 704/2021 Α.Α.Υ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για λήψη απόφασης, προκειµένου: 

1. Να διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών ηµερήσιας 
φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του ∆ηµοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην 
επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 47/2021 µελέτη της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, από το υπάρχον προσωπικό 

2. Να ανατεθούν οι υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του ∆ηµοτικού καταφυγίου 
και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας σε ιδιώτες, βάσει της 
διαδικασίας για τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.» 

 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. Όλα τα παρόντα 
µέλη στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 
                               

Αριθµ. Απόφ. 211/2021 

                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόµου αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σύµφωνα µε τον ν. 4782/2021 
3. το άρθρο 117 του Ν. 4674/2020( ΦΕΚ 53 τεύχος µε το οποίο αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 
61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) 
4. την υπ’αριθµ.47/2021   µελέτη της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής,  
5. την υπ’αριθµ 14412/8-7-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. την υπ’αριθµ 13601/29-6-2021 βεβαίωση της ∆/νσης ∆/κου για την µη ύπαρξη προσωπικού κλάδου ΥΕ 
Εργατών καθαριότητας οι οποίοι θα µπορούσαν να παρέχουν υπηρεσίες στο καταφύγιο  του ∆ήµου µας 
διότι είναι τοποθετηµένοι στο τµήµα καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
 
                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1.   ∆ιαπιστώνεται η αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών ηµερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του 

∆ηµοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε 
την υπ’ αρ. 47/2021 µελέτη της ∆/νσης  Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και την 
υπ’αριθµ 13601/29-6-2021 βεβαίωση της ∆/νσης ∆/κου, από το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου. 
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2..  Να ανατεθούν οι υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας αδέσποτων σκύλων, του ∆ηµοτικού καταφυγίου και 
των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του ∆ήµου Εορδαίας σε ιδιώτες, βάσει της διαδικασίας για τη 
σύναψη δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

 
 
                               Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  211/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
       1. Σεβαστού Ζαφειρούλα    

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 
3. ∆ηµήτριος Σπόντης  
4. Στέφανος Μπιγγας 
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