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Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 72/2015 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ∆.Κ.Κ. η οποία προστέθηκε µε την παρ. 
13 του άρθρου 20 ν. 3731/08.   

2. Την από 5/1/2014 συνταχθείσα µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Περιβάλλοντος – 
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης µε τίτλο «Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για τη 
λειτουργία του κυνοκοµείου» (στειρώσεις-εµβολιασµοί κα.). 

3. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2015, ο οποίος έχει ψηφιστεί µε την αριθ. 
305/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (αριθ. 26284/22-12-2014 κυρωτική 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης), όπου στον Κ.Α. εξόδων 
00.6117.02 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 24.600,00 €, για «Ανάθεση εργασιών σε 
κτηνίατρο για τη λειτουργία του κυνοκοµείου».  

4. Την αριθ. 41/2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. 
1/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.   

5. Ότι στις αρµοδιότητες του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 28 
του ν. 3852/2010, ανάγεται η περισυλλογή και προστασία αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, καθώς και η ίδρυση και βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων.    

6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Κοµοτηνής έχει ιδρύσει ∆ηµοτικό Κυνοκοµείο για τα 
αδέσποτα ζώα συντροφιάς, στο οποίο σήµερα φιλοξενούνται περί τα 230 ζώα. 

7. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Κοµοτηνής δεν υπηρετεί κτηνίατρος και ο προγραµµατισµός 
πρόσληψης δεν είναι εφικτός λόγω της αναστολής των προσλήψεων.   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
1. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο  «Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο 

για τη λειτουργία του κυνοκοµείου» (στειρώσεις-εµβολιασµοί κα.) συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 19.915,00 € χωρίς ΦΠΑ µε απ’ ευθείας ανάθεση. 

2. Εγκρίνουµε τη συνταχθείσα µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – 
Ανακύκλωσης.  
 

                        Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

Νάκου – Γεωργίου Ζωή 


