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Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της

παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016,

3. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με

την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,

4. τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 & 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)

«Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες

2014/24/EE & 2014/25/EE)»,

5. τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06.12.2016) «Απλοποίηση

διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και

λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων

από τους διατάκτες»,

7. την αριθμ.57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) Υπουργική Απόφαση,

8. τις διατάξεις του Ν. 3170/03 (ΦΕΚ Α 191/29-7-03) «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα

συντροφιάς και άλλες διατάξεις»,

9. τις διατάξεις του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/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»,

10. την υπ’ αριθμ. 128/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, με την οποία

εγκρίθηκε η 3η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 και προστέθηκε ο ΚΑ

δαπανών 15-6117.005,

11. το γεγονός ότι ο Δήμος Λαυρεωτικής δε διαθέτει ούτε οχήματα αλλά ούτε και έμπειρο

ανθρώπινο δυναμικό και συνεπώς η εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων δεν μπορεί να γίνει

από το προσωπικό του και πρέπει να ανατεθεί σε άτομο κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο

στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς,
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12. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16338/14.09.2017 εισήγηση Αντιδημάρχου σχετικά με την

ανάθεση έργου εκπαιδευτή αδέσποτων ζώων,

13. την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17061/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου

Αντιδημάρχου με θέμα «ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εκπαίδευση αδέσποτων ζώων’’»,

προϋπολογισμού δαπάνης 5.580,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:

17REQ001987371,

14. την υπ’ αριθμ.297/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η

δαπάνη και έγινε η διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 15-6117.005 του

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2017 (ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος:

17REQ002058982),

15. την αριθμ. Α-664/2017 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης που εκδόθηκε για το σκοπό

αυτό και την αριθμ. πρωτ: 17538/28.09.2017 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών,

16. την υπ’ αριθμ. 737/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η

έγκριση των προδιαγραφών, όπως αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ: 17061/22.09.2017

πρωτογενές αίτημα Γραφείου Αντιδημάρχου,

17. την αριθμ. πρωτ: 18662/12.10.2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς Δημάρχου

Λαυρεωτικής,

18. την αριθμ. πρωτ: 20015/02.11.2017 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην

Υπηρεσία από τον κο ΧΡΗΣΤΟ ΨΥΧΑΡΗ

Α Π Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απ’  ευθείας ανάθεση της περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου

Λαυρεωτικής και τη μεταφορά τους στο συνεργαζόμενο Νοσοκομείο Ζώων για την εφαρμογή του

προγράμματος «αντιμετώπιση αδέσποτων ζώων Δήμου Λαυρεωτικής», στον κο Χρήστο Ψυχάρη,

εκπαιδευτή ζώων συντροφιάς, με έδρα στην Κερατέα Αττικής, θέση ΝΙΚΑ, με ΑΦΜ 018105186,

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, έναντι του ποσού των 4.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 5.580,00 ευρώ,

ως εξής:

Μεγαλόσωμα, πού επιθετικά και επικίνδυνα ζώα: 50,00 ευρώ

Μεσαίου και μικρού μεγέθους προβληματικά ζώα: 40,00 ευρώ

Μικρόσωμα, μη προβληματικά ζώα: 30,00 ευρώ

Κόστος διαμονής σε χώρο του εκπαιδευτή, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, ανά ημέρα:

για ζώα βάρους μέχρι 10 κιλά: 5,00 ευρώ, για ζώα βάρους άνω των 10 κιλών: 6,50 ευρώ.

Η εκπαίδευση – επανένταξη θα γίνεται κατόπιν αξιολόγησης της συμπεριφοράς κάθε ζώου.

Β. Η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε έξι (6)  μήνες.  Η ημερομηνία έναρξης

ορίζεται από την καταχώριση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017, στον ΚΑ 15-

6117.005, με το ποσό των 3.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο θα βαρύνει στον αντίστοιχο ΚΑ του

προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Δ. Η οριστική παραλαβή των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που

ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  κατ’  εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου

221 του Ν.4412/2016.
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Ε. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή

των εργασιών,  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν

τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στ. Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους,  βάσει των κείμενων διατάξεων,  φόρους –  τέλη και

κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει το Δήμο Λαυρεωτικής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτρης Λουκάς
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