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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 15/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

Θέμα : «Έγκριση επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο                      

«Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων  

συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.5017/24-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με 

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 1.Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος   

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος   -      Τακτικό  μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας  Κωνσταντίνος - Αναπληρωτ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

   Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 50 θέμα  παρουσίασε την εισήγηση   της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ηλ.Τσάγκας), που έχει ως εξής:  

 «….Η Παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 438.000,00  Ευρώ περιλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ 

18% ,Φ.Π.Α 24% αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Κατασκευή και εξοπλισμός 

εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς  Δήμου Πρέβεζας »  

Στο προτεινόμενο καταφύγιο θα υπάρχουν οι ισχύουσες, βάσει της νομοθεσίας προδιαγραφές.  

Αναλυτικά: 

Χώροι κράτησης ζώων: Κάθε ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στο υποστατικό θα 

κρατείται σε χώρο που να έχει κατάλληλο για το είδος και την ηλικία του μέγεθος, 

θερμοκρασία, φωτισμό και αερισμό. 

 Περιγραφή του χώρου: 

Το μέγεθος του χώρου κράτησης των ζώων θα είναι τέτοιο που να επιτρέπει στα ζώα να 

στέκονται, να κάθονται, να ξαπλώνουν και να περιστρέφονται ελεύθερα στις φυσιολογικές για 
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αυτά στάσεις. Η θερμοκρασία στον κάθε χώρο κράτησης θα είναι η φυσιολογική για το είδος και 

την ηλικία του ζώου που διατηρείται στο χώρο αυτό. Ο χώρος κράτησης θα είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος και σε τέτοια θέση που να αποτρέπεται η υπερβολική ή η ανεπαρκής έκθεση 

των ζώων στο φως. Επιπλέον, ο φωτισμός θα είναι τέτοιος που να επιτρέπει την εύκολη και 

ενδελεχή επιθεώρηση των ζώων. Ο αερισμός θα είναι τέτοιος ώστε να ελαχιστοποιείται η 

συγκέντρωση υγρασίας, αμμωνίας και δυσάρεστων οσμών. Ο χώρος θα είναι προφυλαγμένος 

από ρεύματα αέρα. Ο χώρος θα είναι κατασκευασμένος και να ασφαλίζεται με τρόπο που να 

ελαχιστοποιείται τόσο ο κίνδυνος τραυματισμού όσο και ο κίνδυνος διαφυγής των ζώων. 

 χώρος θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό, μη πορώδες, μη απορροφητικό και 

ανθεκτικό στην υγρασία υλικό, το οποίο δεν ερεθίζει τα πέλματα των ζώων και γενικά δεν 

είναι επιβλαβές για τα ζώα, πλένεται και απολυμαίνεται εύκολα. Το δάπεδο θα αντέχει το 

βάρος των ζώων, να έχει κλίση προς τους αποχετευτικούς αγωγούς και να αποστραγγίζεται 

ικανοποιητικά. Θα υπάρχει ικανοποιητικό σύστημα αποχέτευσης, σύστημα παροχής νερού 

κατάλληλου τόσο για πόση, όσο και για χρήση κατά τον καθαρισμό χώρων και εξοπλισμού. 

Όλα τα εξαρτήματα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή θερμότητας (καλώδια, πρίζες, 

διακόπτες, λάμπες, κ.ο.κ.) θα είναι κατά το δυνατόν αδιάβροχα και μη προσβάσιμα από τα 

ζώα. Ο χώρος και ο εξοπλισμός εντός αυτού θα καθαρίζονται και να απολυμαίνονται με 

συχνότητα που να εξασφαλίζει την καταλληλότητα των υγειονομικών συνθηκών. Η 

συχνότητα καθαρισμού δεν θα είναι μικρότερη από μια φορά ανά εικοσιτετράωρο. Ο χώρος 

θα απολυμαίνεται κάθε φορά που κενώνεται. Τα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης θα είναι 

κατάλληλα και ασφαλή για τα ζώα. Μη προβλεπόμενη χρήση τους, με βάση τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, απαγορεύεται. Προσοχή θα δίδεται στην αποφυγή παρουσίας καταλοίπων των 

υλικών αυτών στους χώρους κράτησης των ζώων, μετά τη διενέργεια του καθαρισμού και 

απολύμανσης και την επανατοποθέτηση των ζώων στους χώρους αυτούς. Θα υπάρχει εύκολη 

πρόσβαση σε όλα τα ζώα ούτως ώστε να είναι δυνατή η ανά πάσα στιγμή επιθεώρηση τους. 

Για τις γάτες θα υπάρχει κατάλληλο δοχείο με άμμο υγιεινής ή άλλο αντίστοιχο και 

κατάλληλο υλικό, το οποίο θα απέχει τουλάχιστον 0,5 μέτρα από το σημείο παροχής τροφής. 

Ασφάλεια: Στο υποστατικό θα υπάρχει κατάλληλος και επαρκής εξοπλισμός αντιμετώπισης 

"πυρκαγιάς; καθώς και σχέδιο εκκένωσης που θα περιλαμβάνει την ταχεία  απομάκρυνση 

των ζώων του υποστατικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το προσωπικό θα είναι 

εκπαιδευμένο τόσο για την εφαρμογή του σχεδίου εκκένωσης του υποστατικού, όσο και για 

τη χρήση του εξοπλισμού πυρασφάλειας. 

Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές 

υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, αποσκοπώντας στην 

προστασία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της 

τοπικής κοινωνίας.  

Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η περισυλλογή και εν 

γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία (περ. Ιγ10 άρθρου 75 Ν.3463/2006 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε με την περ. 28 

της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87)). Η αρμοδιότητα της περισυλλογής και της 

διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, κατά την έννοια της περ. ε άρθρου 1 του 

Ν.4039/2012 (Α΄15).  

Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ιδρύει και λειτουργεί δημοτικό καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους, ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το 

Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες, χώρους (παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 

(Α΄15)).  

Οπότε η δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ήτοι μίας ειδικής εγκατάστασης που 

προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή 

ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς (περ. η άρθρου 1 Ν.4039/2012 (Α΄15), σε χώρο που πληροί 

τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (Α΄15), σύμφωνα με τον οικείο 

τίτλο ιδιοκτησίας, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 22 τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

στην παράγραφο 5 ( εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δημιουργούνται και 

λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια αδέσποτων 

ζώων). 

Η ίδρυση του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το οποίο θα αποτελεί χώρο 

προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, προβλέπεται να γίνει, σε έκταση εκτός σχεδίου και 
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εκτός ορίων οικισμών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πρέβεζας  και συγκεκριμένα, 

στη θέση του αγροκτήματος Δ.Δ. Αγίας Τριάδας – Νεοχωρίου Δήμου Πρέβεζας & ιδιοκτησίας του 

Δήμου Πρέβεζας, το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο αποτελεί τμήμα του 43/1933 διανομής 

Νεοχωρίου – Αγίας Τριάδας και τμήμα του ΚΑΕΚ:400504307064 εμβαδού Ε= 19656.01 τ.μ., με 

συντεταγμένες εντοπισμού (220450, 4320820), ευρίσκεται εκτός σχεδίου Πόλης Πρέβεζας  

Κατόπιν τούτο και σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσκλησης Χ, ο Δήμος Πρέβεζας δεσμεύει 

το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο έκτασης Εμβαδού: 19656.01 τ.μ. και εντός αυτού θα γίνει η 

κατασκευή του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων η οποία είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 2 

του Π.Δ. 24.5.1985 ΦΕΚ 270/Δ/31.5.1985 και του Γ.Π.Σ. Δήμου Πρέβεζας ΦΕΚ 

465/ΑΑΠ/23.09.2019, ως προς στις χρήσεις γης, σε έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 

Δήμου Πρέβεζας.    

Οι αποστάσεις για την εν λόγω εγκατάσταση, βρίσκεται σε απόσταση 235 μ από την 

θάλασσα (Αμβρακικός Κόλπος)  - Επίσης ευρίσκεται πλησίον υφιστάμενων δρόμων δίδοντας την 

προσβασιμότητα στο καταφύγιο. 

 Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που  συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας, είναι άρτιο 

και οικοδομήσιμο. Οι όροι δόμησης  δίδονται στο εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα και επίσης 

καθορίζονται και στο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πρέβεζας.  

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, «Η οικονομική επιτροπή ……..Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:……….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, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 

διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 

δημόσιους υπαλλήλους….». 

Σύμφωνα με την παρ 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 108 του Ν.4782/2021, «…8.Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, 

ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων 

κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, 

κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, 

εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που 

προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα 

αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό…..» 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκ/μένης Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του N. 4555/2018 «Πρόγραμμα «Κλεισθένης  Ι». 

 Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 «Ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». 

 Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων». 

 Την αρ. 120/2022  απόφαση ΟΕ περί έγκρισης των τευχών και των όρων δημοπράτησης 

του έργου. 

 Την δημοσιευμένη διακήρυξη του έργου (ΑΔΑΜ: 22PROC010258491). 

 Την αρ. πρ 4428/15.03.2022 αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας και 

τοιχοκολληθείσα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου σχετική ανακοίνωση κλήρωσης 

μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου.  

 Το από 21/03/2022  πρακτικό κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου της 

Δ.Τ.Υ. Δήμου Πρέβεζας 

Εισηγούμαστε 

Την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου 
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αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας» , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, αποτελούμενη από 

τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1  Γεωργούλας Γεώργιος Ιωάννης ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2  Μυριούνης  Μάνθος Σωτήριος ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τάγκας Γεώργιος Παύλος  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Χατζηγιάννης Ηρακλής Γεώργιος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

2 Τσάγκας Ηλίας Θεοχάρης ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τζάρας Νικόλαος Αναστάσιος  ΤΕ 4 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής να οριστεί  ο Γεωργουλας Γεώργιος   ΠΕ3  Πολ.Μηχανικός..…». 

                             

  Ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Αντιπρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο «Κατασκευή και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίου 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πρέβεζας» , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.8 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, αποτελούμενη από 

τους: 

 

           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1  Γεωργούλας Γεώργιος Ιωάννης ΠΕ3 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2  Μυριούνης  Μάνθος Σωτήριος ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τάγκας Γεώργιος Παύλος  ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

          ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

1 Χατζηγιάννης Ηρακλής Γεώργιος ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
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2 Τσάγκας Ηλίας Θεοχάρης ΤΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 Τζάρας Νικόλαος Αναστάσιος  ΤΕ 4 ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
Πρόεδρο της επιτροπής ορίζει  τον κ. Γεωργούλα Γεώργιο   ΠΕ3  Πολ. Μηχανικό. 

 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  154/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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