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Αριθμός Απόφασης : 52/2023 
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς»   
 
 

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 7 Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη                   
με ώρα έναρξης 10.00 και λήξης 10.10, έλαβε χώρα η συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  Δ.Δράμας, ύστερα από την με αρ.πρωτ.9471/03-03-2023 γραπτή πρόσκληση 
του προέδρου της, Μαμσάκου Χριστόδουλου, η οποία απεστάλη με email, 
γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικώς και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Άρθρο 77 του 
Ν.4555/2018, το άρθρο 3 του Ν.4623/2019, τον Ν.4954/2022, την 374/30-05-2022 
εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τον Ν.5013/2023. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών, 
βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ: 
1. Μαμσάκος Χριστόδουλος, Δήμαρχος Δράμας 

2. Καψημάλης Ιωάννης (ορισμένος Αντιδήμαρχος) 

3. Χαραλαμπίδης Ανδρέας (ορισμένος Αντιδήμαρχος) 

4. Δεμερτζής Γεώργιος 

5. Τάσσου Μιχαήλ 

6. Μλεκάνης Μιχαήλ 

7. Νικολαΐδης Φώτιος, ως αναπληρωτής του Μελισσινού Στυλιανού, ο οποίος ενημέρωσε 

έγκαιρα για την απουσία του 

8. Αποστολίδης Κυριάκος, ως αναπληρωτής του Τσιαμπούση Αλέξανδρου, ο οποίος 

ενημέρωσε έγκαιρα για την απουσία του 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ :    
1. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος (δικαιολογημένα απών) 

 

  
  
 
            Στη συνεδρίαση παρέστησαν η Γενική Γραμματέας του Δήμου Χαριοπολίτου 
Ιωάννα καθώς και η ειδική σύμβουλος του Δήμου Ζιούτη Ευαγγελία. 
            Με την παρουσία και της Μαντή Μαρίας, υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, 
γραμματέως-πρακτικογράφου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας,                       
ο κ. πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στο έκτακτο. 
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     Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας  το 5o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το με  αρ.πρωτ.9429/03-03-2023 έγγραφο-εισήγηση του Αυτοτελούς 
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την έγκριση απευθείας της 
υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς»,  και καλεί αυτά να αποφασίσουν σχετικά. 
           Το ανωτέρω έγγραφο-εισήγηση έχει όπως παρακάτω:  
  «Σχετ.: 1. Η με υπ΄αριθ. 37/2023 ΑΔΣ περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας 

«Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς για το έτος 2023» 

                 2. Η με αριθ. 3/2023 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής 
ανάπτυξης 

Με την έκδοση της ΚΥΑ 1616/2023 «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά 
με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για 
την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 
του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασής τους», επαναπροσδιορίστηκαν όροι και προϋποθέσεις της 
λειτουργίας των καταφυγίων με τους οποίους οι φορείς θα πρέπει να συμμορφωθούν 
μέχρι τις 30-09-2023. Συνέπεια των νέων όρων ήταν η ανάγκη αύξησης των ωρών 
απασχόλησης του προσωπικού και η ανάπτυξη επιπλέον υλικοτεχνικών υποδομών, 
γεγονός που συνεπάγεται την αύξηση των δαπανών για την κάλυψη τους.  Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα την επανασύνταξη και υποβολή νέας επικαιροποιημένης εισήγησης προς το 
Δ.Σ. για τη λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου, εναρμονισμένης με τις καινούργιες 
απαιτήσεις. Δημιούργησε επίσης την ανάγκη αύξησης του προβλεπόμενου ποσού στον 
προϋπολογισμό του Δήμου για το 2023,  γεγονός που αντιμετωπίστηκε με την τελευταία 
αναμόρφωσή του στις 20-02-2023.   

Συνέπεια όλων αυτών ήταν να υπάρξει καθυστέρηση για την ανάθεση της 
υπηρεσίας της λειτουργίας του κυνοκομείου για την τρέχουσα περίοδο, ενώ η 
προηγούμενη αντίστοιχη σύμβαση έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2023.  

Ταυτόχρονα, όπως ήδη σας είναι γνωστό, ξεκινά άμεσα η διαδικασία του 
ηλεκτρονικού δημόσιου  διαγωνισμού  για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία 
δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2023» 
για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Αυτό γίνεται σε 
εφαρμογή της υπ΄αριθ. 37/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την 
ανάθεση της υπηρεσίας σε τρίτο και τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το έτος 
2023, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη μελέτη,  ανέρχεται στο ποσό των 104.191,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τον ΚΑ 70.02.6162.01. Η όλη 
διαδικασία, μέχρι και την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο εκτιμάται ότι θα 
απαιτήσει χρονικό διάστημα άνω των τριών μηνών, χωρίς να είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί επακριβώς η ημερομηνία αυτή από σήμερα. 

Επειδή είναι προφανές ότι εν προκειμένω συντρέχουν επείγοντες λόγοι δημοσίου 
συμφέροντος, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την απόλυτη ανάγκη της ομαλής 
λειτουργίας του κυνοκομείου και της αντιμετώπισης των συνεχώς αυξανόμενων 
απαιτήσεων ελέγχου, σήμανσης, εμβολιασμού και περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, αλλά κυρίως της ασφάλειας των πολιτών, η Υπηρεσία μας προτείνει την 
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», ποσού 34.730,33 € (του ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου)  
για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού, οπότε και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η έκβαση του διαγωνισμού 
σύμφωνα με τα χρονικά όρια που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  
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Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου του διαγωνισμού για τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες γίνεται μηνιαία κατ΄ αποκοπή οπότε το ποσό της απ΄ ευθείας ανάθεσης 
υπολογίζεται από τις μηνιαίες απολαβές (με βάση τη μελέτη του διαγωνισμού) και για το 
χρονικό διάστημα της απ΄ ευθείας ανάθεσης. Επισυνάπτεται η σχετική μελέτη της 
Υπηρεσίας για το διαγωνισμό.    

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη της παρακάτω 
απόφασης: 

Α) Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου όπως προβλέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις, της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς» όπως αυτή περιγράφεται στην αντίστοιχη 
μελέτη του διαγωνισμού, μέχρι του ποσού των 34.730,33 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών  από την ημερομηνία υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού. 

Β) Η παρακολούθηση και η διοίκηση της σύμβασης θα εξακολουθεί να γίνεται από 
το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως συνέβαινε και με τις 
προηγούμενες συμβάσεις. 

Γ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον ΚΑ 
70.02.6162.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας Ο.Ε 2023 όπου υφίσταται σχετική 
πίστωση, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση  απόφασης πολυετούς δαπάνης για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού». 

  
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση 

και ανταλλαγή απόψεων 

Είδε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018, 4623/2019, 4830/2021 και 
5013/2023, την ΚΥΑ 1616/2023, το έγγραφο-εισήγηση της υπηρεσίας με τα σχετικά σε 
αυτό 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 
➢ Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, της υπηρεσίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» μέχρι του ποσού των 34.730,33€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία υπογραφής 
του σχετικού συμφωνητικού. 
          Η παρακολούθηση και η διοίκηση της σύμβασης θα εξακολουθεί να γίνεται από το 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως συνέβαινε και με τις 
προηγούμενες συμβάσεις. 
          Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα βαρύνει τον ΚΑ 
70.02.6162.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικ. έτους 2023 όπου υφίσταται 
σχετική πίστωση, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση  απόφασης πολυετούς δαπάνης για 
τη διενέργεια του διαγωνισμού 

 
 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Δράμας 
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