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ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 26η Μαΐος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 18/22-52020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν
δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο
ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλατνύ COVID – 19 θαη ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ «Ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ
θνξσλντνύ COVID-19, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ» ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 11]
Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 309/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ
ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
θαηεπείγνλ ζέκα, «1. Έγθξηζε:-ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ
Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε
ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 -ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ.1/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ
20/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία
«Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο
49.996,80 € κε Φ.Π.Α., 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, 3. Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 6144/25-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6104/25-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: -Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ 1. Έγθξηζε:-ηεο δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην
άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην άξζξν
10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο
δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ
απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 -ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ.1/2020
Μειέηεο θαη ηνπ απφ 20/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ
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θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», κε
ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 € κε Φ.Π.Α., 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, 3.
Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο΄΄ χκθσλα κε: -*ην άξζξν
72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε
ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 -*ηελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ
νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο
απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο,
θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη
αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε». -*ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ
θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19 -*ηελ αξηζ.1/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο –Σκήκα Γεσξγηθήο
Αλάπηπμεο ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ε θαηεπείγνπζα αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: Σν Ννέκβξην ηνπ 2019
ππνγξάθηεθε ε ππ’ αξηζ. πξση. 67086/22-11-2019 ζχκβαζε παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ,
θαηφπηλ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κεηαμχ ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ θαη ηεο ηδηψηε θηεληάηξνπ, θαο
Νάθνπ Γθφιθσο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ζρεηηθνχ πκθσλεηηθνχ
νξηδφηαλ ζε δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ
πνζνχ. - Ο αξηζκφο ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο (ζθχισλ θαη γαηψλ) πνπ δηαβηνχλ θαη
εληνπίδνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ είλαη κε πξνβιέςηκνο, αθελφο
ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ν Γήκνο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ ηνπ παξειζφληνο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο απμεκέλεο εγθαηάιεηςεο
δψσλ είηε ελήιηθσλ δψσλ είηε θνπηαβηψλ θαη λεαξψλ γαηηψλ ιφγσ θαη ηεο επηβάξπλζεο. ην
πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο δηαρεηξίζηεθαλ πεξί ηα 170 δψα (120 ζθχινη, 40 γάηεο θαη 10
επείγνληα πεξηζηαηηθά), κε απνηέιεζκα λα εμαληιεζεί ην ζπκβαηηθφ πνζφ εληφο ηεζζάξσλ κελψλ
απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. - Απφ ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρεηαη ε Τπεξεζία καο
δηαπηζηψλεηαη φηη δελ θαηέζηε εθηθηφ λα ηθαλνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ πνπ είρε ιάβεη ε
Τπεξεζία, ηφζν γξαπηψο φζν θαη ηειεθσληθψο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη φηη ν αξηζκφο δψσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο δηαρείξηζε είλαη αξθεηά κεγάινο. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ παξαηεξήζεθε κηα επηπιένλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ δψσλ ζπληξνθηάο πνπ εγθαηαιείπνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί φζν ην δπλαηφλ
γξεγνξφηεξα ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,
θαζψο θαη δηφηη δελ είλαη πξνβιέςηκε ρξνληθά ε έμνδνο απφ ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο παλδεκίαο,
θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζθπγή ζηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία. - *ηνλ Κ.Α.15-6117.00006, πνζνχ
49.996,80€-ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε ΑΑΤ:Β99605/05/2020 (ΑΓΑΜ:20REQ006655641 & ΑΓΑ:ΦΦΧΜΧΞΗ-316) -*ηελ κε αξηζ. πξση. 67086/2211-2019 ζχκβαζε παξνρήο θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ, κεηαμχ
ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ θαη ηεο ηδηψηε θηεληάηξνπ, θαο Νάθνπ Γθφιθσο ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.
πξση. 535-08/11/19 απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:Φ3Μ1ΧΞΗ-ΗΛΥ)
-*ηελ αξηζ.16112/06-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο
Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηελ ηδηψηε θηελίαηξν, θαο Νάθνπ π. Γθφιθσ -*ηνλ εκπξφζεζκν
έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 1/2020 Μειέηεο, επί
απνδείμεη, ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο θάησζη: Α/Α
ΔΠΧΝΤΜΗΑ
1

ΝΑΚΟΤ Π.ΓΚΟΛΦΧ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ- Γ/λζε: ΔΤΡΗΠΗΛΟΤ 32 & ΜΔΑΣΗΓΟ
Σ.Κ 68100, Σει: 2610 240 999 & ΚΗΝ.6948 110 854, email:gellynakou@gmail.com.(αξ. πξση. 16816/12-05-2020)
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-*ην απφ 20/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε
πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ηεο θηεληάηξνπ ΝΑΚΟΤ Π.ΓΚΟΛΦΧ
θαη ε ζπκθσλία ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο κε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο
θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα θάησζη: - Ο θάθεινο πεξηείρε: -1) Σν Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο - 2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ κε ΑΠ.10282/08-05-2020 - 3) Βεβαίσζε
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε Α.Π.1)193869/14-4-2020 θαη 2) απ.357021/22-4-2020. - 4)
Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε Α.Π.1)68413021/15-04-2020 -5) Πηζηνπνηεηηθφ
νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε Α.Π. Δ511/21-02-2018 - 6) Τπεχζπλε Γήισζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 130
ηνπ Ν.4412/2016 - 7) Τπεχζπλε Γήισζε ζπκθσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο - Απφ ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο
πξνέθπςε απηά ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο (ππ’ αξηζκφ 1/2020 ηνπ
Σκήκαηνο Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο) θαη δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη
απνθιεηζκνχ - Ζ επηηξνπή θαηέγξαςε ζε αλαιπηηθφ πίλαθα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία
εκπεξηέρνληαλ ζε απηφλ (επσλπκία ζπκκεηέρνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα) σο θάησζη: ΝΑΚΟΤ Π.ΓΚΟΛΦΧ
Α/Α

ΔΗΓΟ

Μ/Μ

ΣΗΜΖ ζε €
Υσξίο Φ.Π.Α.

1

Πεξηζπιινγή-Μεηαθνξά-

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

Δπαλέληαμε
2

Ζι.ήκαλζε-Ζι.ΚαηαγξαθήΤηνζεζία

3

Αηκνιεςία –Οξνινγηθή εμέηαζε
αίκαηνο (Leishmania –
Ehrilichia) γηα ζθχινπο

4

Αηκνιεςία- επη πιένλ

ΕΧΟ

4,00 αλά παξα

ΕΧΟ

100,00

ΕΧΟ

65,00

ΕΧΟ

65,00

ΕΧΟ

45,00

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

15,00

ΕΧΟ(Παθέην)

35,00

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο
αίκαηνογάηα- ζθχινο
5

ηείξσζε ζειπθνχ ζθχινπ(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο) εμέηαζε
αίκαηνο

6

ηείξσζε αξζεληθνχ ζθχινπ(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο)

7

ηείξσζε ζειπθήο γάηαο(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο

8

ηείξσζε αξζεληθήο γάηαο(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο)

9

Απνπαξαζίησζε Έζσ-Έμσ
ζθχινπ

10

Απνπαξαζίησζε Έζσ-Έμσ
γάηαο

11

Αληηκεηψπηζε Φψξαο
(ζαξθσπηηθήο, ή/θαη
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δεξκνδεθηηθήο
12

Δκβνιηαζκφο πιήξεο ζθχινπ (

ΕΧΟ

20,00

ΕΧΟ

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

10,00

εμαπιφ θαη ιχζζα)
13

Δκβνιηαζκφο πιήξεο γάηαο(
ηξηπιφ θαη ιχζζα)

14

Γηακνλή –Γηαηξνθή –Ννζειεία
≥24hεσο
Max 72h γηα ζθχιν.

15

Γηακνλή –Γηαηξνθή –Ννζειεία
≥24hεσο
Max 72h γηα γάηα.

16

Παξακνλή ζην θηεληαηξείν
πέξαλ ηεο αξρηθήο Ννζειείαο

17

Πεξηιαίκην επαλέληαμεο

ΕΧΟ

5,00

18

Δπζαλαζία

ΕΧΟ

25,00

19

Γηαρείξηζε ιπζζχπνπηνπ

ΕΧΟ

100,00

20

Γηαρείξεζε έθηαθηνπ

ΕΧΟ

300,00

ΕΧΟ

200,00

ΕΧΟ

45,00

ΕΧΟ

35,00

πεξηζηαηηθνχ ηξαπκαηηζκέλνπ
ζθχινπ
21

Γηαρείξεζε έθηαθηνπ
πεξηζηαηηθνχ ηξαπκαηηζκέλεο
γάηαο

22

Γηαρείξεζε δειεηεξηαζκέλνπ
ζθχινπ

23

Γηαρείξεζε δειεηεξηαζκέλεο
γάηαο

Α/Α

Πεξηγξαθή παξερφκελεο
ππεξεζίαο

Πνζφηεηα

1

Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο
(γάηαο ή ζθχινπ)θαη

Τπεξεζία

Γαπάλε
αξηζκεηηθψο (€)
Υ.ΦΠΑ
40.000 €

Γαπάλε
νινγξάθσο
Υ.ΦΠΑ
αξάληα
ρηιηάδεο επξψ

Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε
έθηαθηνπ
πεξηζηαηηθνχ(ηξαπκαηηζκέλνπ
ή δειεηεξηαζκέλνπ)
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο
(γάηαο ή ζθχινπ)

-Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε -*ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ
Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ
ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε
4
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ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο
ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 -ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.1/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο-Σκήκα Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο θαη ην απφ 20/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 € κε Φ.Π.Α. - 2.
Αλαζέζεηε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζηελ ηδηψηε θηελίαηξν ΝΑΚΟΤ Π. ΓΚΟΛΦΧ κε ζπλνιηθφ
πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 € κε Φ.Π.Α., φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, θξίλνληαο ηελ
πξνζθνξά ηεο ηερληθά άξηηα, ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
ηεο κειέηεο - 3. Δμνπζηνδνηείζηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο – Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηνπο αξκφδηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, ηηο ηνπνζεηήζεηο παξαηεξήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, είδε ην απφ 20-5-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα θαηεπείγνλ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζε φηη ςεθίδεη
«ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο απνηθεί ςήθν ή δώζει λεςκή τήθο, λογίζεηαι υρ παπόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην
ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν ςπολογίζονηαι
ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, η Οικονομική Δπιηποπή,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(10 ζεηηθέο ςήθνη)
χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. Σην πεπίπηυζη γ' ηος άπθπος 32 ηος Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο
κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο
απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο
αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ
επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ
πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε»
3. Σν άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020)
Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
1. Σελ αξηζ.1/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο – Σκήκα Γεσξγηθήο
Αλάπηπμεο ζηελ νπνία απνηππψλεηαη ε θαηεπείγνπζα αλαγθαηφηεηα δηελέξγεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη ρσξίο λα πξνθχπηεη
ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: Τν
Ννέκβξην ηνπ 2019 ππνγξάθηεθε ε ππ’ αξηζκ. πξση. 67086/22-11-2019 ζύκβαζε παξνρήο
θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ, θαηόπηλ Σπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ, κεηαμύ ηνπ Δεκάξρνπ Παηξέσλ
θαη ηεο ηδηώηε θηεληάηξνπ, θαοΝάθνπ Γθόιθσο. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 3 ηνπ ζρεηηθνύ Σπκθσλεηηθνύ νξηδόηαλ ζε δώδεθα (12) κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ή
κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.
Ο αξηζκόο ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο (ζθύισλ θαη γαηώλ) πνπ δηαβηνύλ θαη
εληνπίδνληαη εληόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ είλαη κε πξνβιέςηκνο, αθελόο
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2.

3.

4.
5.

ιόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλεη ν Δήκνο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ πξνγξακκάησλ
δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δώσλ ηνπ παξειζόληνο θαη αθεηέξνπ ιόγσ ηεο απμεκέλεο
εγθαηάιεηςεο δώσλ είηε ελήιηθσλ δώσλ είηε θνπηαβηώλ θαη λεαξώλ γαηηώλ ιόγσ θαη ηεο
επηβάξπλζεο.Σην πιαίζην ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο δηαρεηξίζηεθαλ πεξί ηα 170 δώα (120
ζθύινη, 40 γάηεο θαη 10 επείγνληα πεξηζηαηηθά), κε απνηέιεζκα λα εμαληιεζεί ην ζπκβαηηθό
πνζό εληόο ηεζζάξσλ κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.
Από ηηο θαηαγγειίεο πνπ δέρεηαη ε Υπεξεζία καο δηαπηζηώλεηαη όηη δελ θαηέζηε εθηθηό λα
ηθαλνπνηεζεί ην ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ πνπ είρε ιάβεη ε Υπεξεζία, ηόζν γξαπηώο όζν θαη
ηειεθσληθώο, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο θαη όηη ν αξηζκόο
δώσλ πνπ απνκέλνπλ πξνο δηαρείξηζε είλαη αξθεηά κεγάινο.
Επηπιένλ, ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ παξαηεξήζεθε κηα επηπιένλ αύμεζε ηνπ
αξηζκνύ ησλ δώσλ ζπληξνθηάο πνπ εγθαηαιείπνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί όζν ην δπλαηόλ
γξεγνξόηεξα ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ,
θαζώο θαη δηόηη δελ είλαη πξνβιέςηκε ρξνληθά ε έμνδνο από ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο
παλδεκίαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξνζθπγή ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία.
Σνλ Κ.Α.15-6117.00006, πνζνχ 49.996,80€-ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε ΑΑΤ:Β996-05/05/2020 (ΑΓΑΜ:20REQ006655641 &
ΑΓΑ:ΦΦΧΜΧΞΗ-316)
Σελ κε αξηζ. πξση. 67086/22-11-2019 ζύκβαζε παξνρήο θηεληαηξηθώλ ππεξεζηώλ, καηόπιν
Σσνοπηικού διαγωνιζμού, κεηαμύ ηνπ Δεκάξρνπ Παηξέσλ θαη ηεο ηδηώηε θηεληάηξνπ, θαο
Νάθνπ Γθόιθσο ζύμθωνα με ηην αριθ. πρωη. 535-08/11/19 απόθαζης καηακύρωζης ηης
Οικονομικής Επιηροπής (ΑΔΑ:Ψ3Μ1ΩΞΙ-ΙΛΧ)
Σελ αξηζ.16112/06-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ηνπ
ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηελ ηδηώηε θηελίαηξν, θαο Νάθνπ Σπ. Γθόιθσ
Σον εμππόθεζμο ένηςπο θάκελο Γικαιολογηηικών Ανάθεζηρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5
ηεο 1/2020 Μειέηεο, επί απνδείμεη, ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο
θάησζη:
Α/Α
ΔΠΩΝΤΜΗΑ
1

ΝΑΚΟΤ Π. ΓΚΟΛΦΩ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟ- Γ/νζη: ΔΤΡΗΠΗΛΟΤ 32 &
ΜΔΑΣΗΓΟ Σ.Κ 68100, Σηλ: 2610 240 999 & ΚΗΝ.6948 110 854,
email:gellynakou@gmail.com.- (απ. ππυη. 16816/12-05-2020)

6. Σο από 20/05/20 Ππακηικό ηος απμοδίος γνυμοδοηικού οπγάνος κε ην νπνίν
δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ηεο θηεληάηξνπ
ΝΑΚΟΤ Π. ΓΚΟΛΦΩ και η ζςμθυνία ηηρ οικονομικήρ ηηρ πποζθοπάρ με ηον
ενδεικηικό πποϋπολογιζμό ηηρ μελέηηρ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ηα θάησζη:
Ο θάθεινο πεξηείρε:
1) Σο Ένηςπο Οικονομικήρ Πποζθοπάρ
2) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ κε ΑΠ.10282/08-05-2020
3) Βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο κε Α.Π.1)193869/14-4-2020 θαη 2) απ.357021/224-2020
4) Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο κε Α.Π.1) 68413021/15-04-2020
5) Πηζηνπνηεηηθφ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε Α.Π. Δ511/21-02-2018
6) Τπεχζπλε Γήισζε βάζεη ηνπ άξζξνπ.130 ηνπ Ν.4412/2016
7) Τπεχζπλε Γήισζε ζπκθσλίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Μειέηεο
Από ηον έλεγσο ηυν ανυηέπυ δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ πποέκςτε αςηά ήηαν
πλήπη και ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ μελέηηρ (ςπ’ απιθμό 1/2020 ηος Σμήμαηορ
Γευπγικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Γ/νζηρ Σοπικήρ Οικονομίαρ) και δεν ζςνηπέσοςν λόγοι
αποκλειζμού
6
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Ζ επηηξνπή καηέγπατε ζε αναλςηικό πίνακα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία
εκπεξηέρνληαλ ζε απηφλ (επυνςμία ζςμμεηέσονηορ οικονομικού θοπέα) υρ κάηυθι:
ΝΑΚΟΤ Π.ΓΚΟΛΦΩ
Α/Α

ΔΗΓΟ

Μ/Μ

ΣΗΜΖ ζε €
Υσξίο Φ.Π.Α.

1

Πεξηζπιινγή-Μεηαθνξά-

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

ΕΧΟ

4,00

Δπαλέληαμε
2

Ζι.ήκαλζε-Ζι.ΚαηαγξαθήΤηνζεζία

3

Αηκνιεςία –Οξνινγηθή εμέηαζε
αίκαηνο (Leishmania –
Ehrilichia) γηα ζθχινπο

4

Αηκνιεςία- επη πιένλ

ανά παπαμεηπο

βηνρεκηθέο εμεηάζεηο
αίκαηνογάηα- ζθχινο
5

ηείξσζε ζειπθνχ ζθχινπ(

ΕΧΟ

100,00

ΕΧΟ

65,00

ΕΧΟ

65,00

ΕΧΟ

45,00

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

15,00

ΕΧΟ(Παθέην)

35,00

ΕΧΟ

20,00

ΕΧΟ

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

30,00

Αλεμαξηήηνο Βάξνπο) εμέηαζε
αίκαηνο
6

ηείξσζε αξζεληθνχ ζθχινπ(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο)

7

ηείξσζε ζειπθήο γάηαο(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο

8

ηείξσζε αξζεληθήο γάηαο(
Αλεμαξηήηνο Βάξνπο)

9

Απνπαξαζίησζε Έζσ-Έμσ
ζθχινπ

10

Απνπαξαζίησζε Έζσ-Έμσ
γάηαο

11

Αληηκεηψπηζε Φψξαο
(ζαξθσπηηθήο, ή/θαη
δεξκνδεθηηθήο

12

Δκβνιηαζκφο πιήξεο ζθχινπ (
εμαπιφ θαη ιχζζα)

13

Δκβνιηαζκφο πιήξεο γάηαο(
ηξηπιφ θαη ιχζζα)

14

Γηακνλή –Γηαηξνθή –Ννζειεία
≥24hεσο
Max 72h γηα ζθχιν.

7

ΑΔΑ: ΨΤΥΑΩΞΙ-Δ52
15

Γηακνλή –Γηαηξνθή –Ννζειεία

ΕΧΟ(Παθέην)

20,00

ΕΧΟ(Παθέην)

10,00

≥24hεσο
Max 72h γηα γάηα.
16

Παξακνλή ζην θηεληαηξείν
πέξαλ ηεο αξρηθήο Ννζειείαο

17

Πεξηιαίκην επαλέληαμεο

ΕΧΟ

5,00

18

Δπζαλαζία

ΕΧΟ

25,00

19

Γηαρείξηζε ιπζζχπνπηνπ

ΕΧΟ

100,00

20

Γηαρείξεζε έθηαθηνπ

ΕΧΟ

300,00

ΕΧΟ

200,00

ΕΧΟ

45,00

ΕΧΟ

35,00

πεξηζηαηηθνχ ηξαπκαηηζκέλνπ
ζθχινπ
21

Γηαρείξεζε έθηαθηνπ
πεξηζηαηηθνχ ηξαπκαηηζκέλεο
γάηαο

22

Γηαρείξεζε δειεηεξηαζκέλνπ
ζθχινπ

23

Γηαρείξεζε δειεηεξηαζκέλεο
γάηαο

Α/Α

Πεπιγπαθή παπεσόμενηρ
ςπηπεζίαρ

Ποζόηηηα

1

Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο
(γάηαο ή ζθχινπ)θαη

Τπεξεζία

Γαπάνη
απιθμηηικώρ
(€) Υ.ΦΠΑ
40.000 €

Γαπάνη
ολογπάθυρ
Υ.ΦΠΑ
αξάληα
ρηιηάδεο επξψ

Πεξηζπιινγή θαη δηαρείξηζε
έθηαθηνπ
πεξηζηαηηθνχ(ηξαπκαηηζκέλνπ
ή δειεηεξηαζκέλνπ)
αδέζπνηνπ δψνπ ζπληξνθηάο
(γάηαο ή ζθχινπ)

1]
Δγκπίνει ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο λα
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ
θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο
αδέζπνησλ δψσλ».
2]
Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.1/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο
Οηθνλνκίαο-Σκήκα Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο.
3]
Δγκπίνει ην απφ 20-05-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ
θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», κε
ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 €, κε Φ.Π.Α..
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4]
Αναθέηει ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζηελ ηδηψηε θηελίαηξν ΝΑΚΟΤ Π. ΓΚΟΛΦΩ, κε
ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 €, με Φ.Π.Α., φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, θξίλνληαο
ηελ πξνζθνξά ηεο ηερληθά άξηηα, ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο.
5]

Δξοςζιοδοηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ζςμμεηέσονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ
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