
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 57 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 07-12-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 57131/02-12-2022 

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα 

μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Σταυρέλης Νικόλαος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος.   

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 765η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για την προμήθεια τροφών για 

αδέσποτα ζώα συντροφιάς» θέτει υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ. αριθμ. 

πρωτ. 56451/01.12.2022 εισήγηση του Γραφείου Κτηνοτροφίας του τμήματος Γεωργίας 

Κτηνοτροφίας και Αλιείας της Δνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμο Κορινθίων, η οποία έχει ως 

εξής:  

Θέμα: “Εξειδίκευση της πίστωσης προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα 
του Δήμου για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ». 
 
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας αλλά και η 
ευζωία των αδέσποτων ζώων είναι απαραίτητη η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» συντάχθηκε η Μελέτη 13/2022. 
Η υπόψη προμήθεια κατατάσσεται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 
15700000-5 
 Ζωοτροφές 

Στο κόστος του προγράμματος περιλαμβάνεται η φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφή τους.. 
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζεται η δαπάνη (από ποια διάταξη νόμου 

προβλέπεται η δαπάνη / ή σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά σε νόμο, τεκμηρίωση ότι 

είναι λειτουργική ή συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών της υπηρεσίας) 

: Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.  4555/2018 

Η προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διενέργεια δύο διαδικασιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) όπως 
ισχύουν, και συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, έτσι ώστε να 
λειτουργεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων  όσον αφορά την προμήθεια 
ζωοτροφών  σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί έγκαιρα ανάδοχος . 
Η προμήθεια θα γίνει με δύο διαδικασίες . Συγκεκριμένα με την διαδικασία  
Α. της απευθείας ανάθεσης μέχρι το  ποσό των 14.880 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για 
την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος το α’ τρίμηνο του έτους 2023.  
  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 24% 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% ΣΕ 
ΕΥΡΩ  

1  

Ξηρά τροφή 
συντήρησης 
(για σκύλους) 

Τεμ 20 κιλών  
400 27 10.800 2.592 13.392 

2 

 Ξηρά τροφή 
Ανάπτυξης (για 
σκύλους) 

Τεμ 20 κιλών 20 30 600 144 744 

3 i 
Ξηρά τροφή 
(για γάτες) Τεμ 20 κιλών 20 30 600 144 744 

 (CPV15700000-5) ΣΥΝΟΛΟ   12.000 2.880 14.880 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 02. 15.6474.0002 ΕΤΟΥΣ 2022 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α. 02. .6474.0002 ΕΤΟΥΣ 2023 12.000 2.880 14.880 
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Και  
B) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για το υπόλοιπο του ποσού δηλαδή μέχρι 59.520 €συνολικά 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για την κάλυψη των αναγκών σε ζωοτροφές τα υπόλοιπα τρίμηνα του έτους 2023.  

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΣΕ ΕΥΡΩ  

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ. 
24% 

ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 
24% ΣΕ 
ΕΥΡΩ  

1  

Ξηρά τροφή 
συντήρησης (για 
σκύλους) 

Τεμ 20 
κιλών  1.500 27 40.500 9.720 50.220 

2 

Ξηρά τροφή 
Ανάπτυξης (για 
σκύλους) 

Τεμ 20 
κιλών 

80 30 2.400 576 2.976 

3 i 
Ξηρά τροφή (για 
γάτες) 

Τεμ 20 
κιλών 

170 30 5.100 1.224 6324 

 (CPV15700000-5) ΣΥΝΟΛΟ   48.000 11.520 59520 

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 02. 15.6474.0002 ΕΤΟΥΣ 2022 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α. 02. .6474.0002 ΕΤΟΥΣ 2023 48.000 11520 59.520 

Τα παραπάνω θα γίνουν με τα οριζόμενα στον  Ν. 4412/2016 και μετά την έκδοση σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016 ,τον 
Ν.4555/2018, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας θα  καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου  
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2022 με το ποσό των 0 €  με ΚΑ 15/6474.0002 με τίτλο“ 
Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων” 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 με το ποσό των 74.400 € με ΚΑ 15/6474.0002 
με τίτλο“ Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων” 
Παρακαλούμε να προβείτε στην εξειδίκευση της πίστωσης . 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής  την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 0,00 

ευρώ στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 με Κ.Α. 15/6474.0002 και τίτλο «Πρόγραμμα 

προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων» και την εξειδίκευση πίστωσης 

ποσού 74.400€ στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2023 με Κ.Α. 15/6474.0002 και τίτλο 

«Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με 

την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ……. υπάρχει 

μεθόδευση για να κάνετε μία απευθείας ανάθεση και έναν διαγωνισμό. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει 

να γίνει η ανάθεση τώρα μέσα στον Δεκέμβρη. Θεωρώ πως πρέπει να γίνει διαγωνισμός για όλο το 

ποσό. Υπάρχει επίσης και το θέμα της διαχείρισης των τροφών οι οποίες δεν μπαίνουν στις αποθήκες 

και η διαχείριση ουσιαστικά γίνεται από τον Αντιδήμαρχο. Θα πρέπει  να τηρούνται οι διαδικασίες που 

προβλέπονται από τον νόμο, να εισέρχονται οι ποσότητες των τροφών στις αποθήκες και με ευθύνη 

της αποθήκης να γίνεται ο καταμερισμός των ποσοτήτων σε αυτούς που είναι δικαιούχοι. Και για το 

ποιοι είναι δικαιούχοι είναι ένα θέμα που πρέπει  επίσης να το συζητούσε…. 

 

Ο Πρόεδρος απατώντας στον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨………τελείωσαν 

οι τροφές και γι αυτό κάνουμε την ανάθεση και έχει ήδη δρομολογηθεί οι τροφές να μπαίνουν στην 

αποθήκη από τον καινούργιο χρόνο…. 
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       Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ. αριθμ. 56451/01-12-2022 εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,  

καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντος  του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου) 
 

       Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 0,00€ στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 με Κ.Α. 

15/6474.0002 και τίτλο «Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου 

Κορινθίων» και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 74.400€ στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 

2023 με Κ.Α. 15/6474.0002 και τίτλο «Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα 

του Δήμου Κορινθίων», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.  

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/765/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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