
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 
Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  
           
           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Αριθμ. 71  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 125  / 10-11-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 25-10-2011, 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
  

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι πέντε (25) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011 
ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) 
και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) 
μελών βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) μέλη, και ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Ξυριδάκης Παντελής Δουνδουλάκη Ελένη 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Κοντολέων Στυλιανός  

             Γαλάνης Δημήτριος Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Καρέλλας Παναγής    Χαροκόπος Παντελής 

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Ρέγγος Ιωάννης  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση συμμετοχής στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης 
– Ψυχικού και της Φιλοζωικής εταιρείας αδέσποτων, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των αδέσποτων ζώων και την προάσπιση και προαγωγή της 
δημόσιας υγείας. Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. Ορισμός Εκπροσώπου 
για την Επιτροπή Παρακολούθησης και του αναπληρωτή του. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  τα εξής:  
 

 1

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΟΛΝ0-7ΓΡ



Προτείνεται η έγκριση συμμετοχής της επιχείρησης στην προγραμματική σύμβαση, 
μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης -  Ψυχικού, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης – Ψυχικού και της Φιλοζωικής εταιρείας αδέσποτων, για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των αδέσποτων ζώων και την προάσπιση και προαγωγή της 
δημόσιας υγείας. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, 
έκρινε ως αναγκαία τη συμμετοχή της επιχείρησης στην προγραμματική σύμβαση για 
την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων και 
την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας  
έλαβε υπόψη του 

 το άρθρο 100 του Ν. 3852/10 και 
 το άρθρο 225 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει τη συμμετοχή της Επιχείρησης στην προγραμματική σύμβαση, για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων και την προάσπιση 
και προαγωγή της δημόσιας υγείας, μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού και της 
Φιλοζωικής Ενωσης προστασίας αδέσποτων, η οποία  έχει ως εξής:  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην  …………… σήμερα ………………… ημέρα ………….. οι παρακάτω φορείς, 

καλούμενοι στο εξής "συμβαλλόμενοι": 

Α. Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον  κ. Παντελή 

Ξυριδάκη, Δήμαρχο 

Β. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού 

……………………………………….. νόμιμα εκπροσωπούμενη  από την  κυρία 

Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ 

Γ. Η Φιλοζωική Ενωση  προστασίας αδέσποτων ……………………………………… 

νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον ………………………………………   

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Άρθρο 1 

Προοίμιο 

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 

του Ν. 3852/10,  καθορίζεται ένα πιλοτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, για την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχονται 

από τις νέες κρατικές πρωτοβουλίες, με παράλληλη προώθηση δραστηριοτήτων σε 
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τοπικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων 

και την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο έως ............... από την υπογραφή της παρούσας, θα 

εφαρμοστεί πρόγραμμα προστασίας και υγιεινής των αδέσποτων ζώων της περιοχής  

του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού,  όπου θα προβλέπεται περισυλλογή, κτηνιατρική 

εξέταση, εσωτερική και εξωτερική αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, σήμανση, 

καταγραφή, στείρωση από τον ανάδοχο κτηνίατρο και φιλοξενία αλλά και 

πρόγραμμα εκπαίδευσης των μεγάλων και μικρών κατοίκων του Δήμου, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση τόσο στο πεδίο προστασίας των αδέσποτων, όσο και της 

προαγωγής της δημόσιας υγείας.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η μελέτη και εφαρμογή 

πιλοτικού  προγράμματος του Δήμου με στόχο τη μείωση του αριθμού των 

αδέσποτων ζώων μέσω της ανεύρεσης αναδόχων, την προστασία του πολίτη από 

αδέσποτα ζώα, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αλλά και την 

αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών απέναντι στη μεταχείριση και προστασία των 

αδέσποτων ζώων. 

 

Άρθρο 3 

Προϋπολογισμός 

Ο Προϋπολογισμός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό 

των 90.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) όπως αναλύεται στον 

επισυναπτόμενο πίνακα δαπανών, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) της μελέτης προσδιορισμού 

κόστους, της προγραμματικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση, θα ισχύει, από την ημερομηνία υπογραφής 

της, έως 31-12-2012  

 

Άρθρο 5 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
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1. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού αναλαμβάνει: 

 Να παρέχει κάθε αναγκαία διευκόλυνση σε οποιοδήποτε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη, να διαθέτει τους αναγκαίους χώρους που χρειάζονται 

όπως και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην υλοποίηση 

των αντικειμένων της σύμβασης αυτής. 

 Να συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Παρακολούθησης  

2. Η Φιλοζωική Ενωση  προστασίας αδέσποτων αναλαμβάνει:  

 Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 Τη συνεργασία με κτηνιάτρους που θα παρέχουν υπηρεσίες ως τεχνικοί  

            Σύμβουλοι για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ή άλλο φορέα,  

            για τη φροντίδα της υγείας των ζώων  

 Την παροχή κάθε απαραίτητης συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης για την 

εφαρμογή του προγράμματος στειρώσεων, αποπαρασιτώσεων, εμβολιασμών 

κτλ, 

 Την υλοποίηση των βασικών πλευρών πολιτικής του προγράμματος  

Αναλαμβάνει επίσης: 

 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.  

 την προβολή και διαφήμιση των εκδηλώσεων καθώς επίσης και όλες τις 

ενέργειες προώθησης τους στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα επικοινωνίας και 

ενημέρωσης.  

Η ενημέρωση μπορεί να περιλαμβάνει: 

 Έκδοση εντύπων, φυλλαδίων, αφισών ή περιοδικού 

 Ημερίδες εντός των διοικητικών ορίων του  Δήμου 

 Διοργάνωση συνεντεύξεων- παρουσίασης προγράμματος με τα τοπικά και 

άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας    

3. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού  αναλαμβάνει: 

 Να χρηματοδοτεί την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής 

σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα) βάσει του διετούς 

σχεδίου δράσης της. 

 Να παρέχει τη δυνατότητα απασχόλησης επιστημονικού, τεχνικού, 

διοικητικού προσωπικού του, που κρίνεται αναγκαίο για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης,  

 Να ασκεί την οικονομική διαχείριση και να καλύπτει τις δαπάνες εκτέλεσης   
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των αντικειμένων από τους πόρους της προγραμματικής σύμβασης. 

 Να εισηγείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης την υλοποίηση έργων και  

εργασιών στα πλαίσια της προγραμματικής αυτής σύμβασης. Πιο 

συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να προωθήσει μετά από έγκριση της Επιτροπής 

Παρακολούθησης, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάθεση, 

επίβλεψη, καλή εκτέλεση και παραλαβή στα έργα, μελέτες, εργασίες, 

ενέργειες και προμήθειες όπως προβλέπονται στη σύμβαση. 

 Να συντάσσει, δελτίο με οικονομικά στοιχεία και πεπραγμένα, το    

             οποίο θα καταθέτει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Να παρακολουθεί συνολικά την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, 

συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να ενημερώσει σε όλες τις 

φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, την Επιτροπή Παρακολούθησης 

 Να εκτελεί τις υποδείξεις και εντολές της Επιτροπής Παρακολούθησης 

 Να παραχωρήσει τμήμα των εγκαταστάσεων του οικολογικού πάρκου, όπου 

θα λειτουργεί διοικητικά το πρόγραμμα 

 

Άρθρο 6 

Πόροι – Χρηματοδότηση 

Οι πόροι για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης θα προέρχονται από τον 

τακτικό προϋπολογισμό της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης-

Ψυχικού (μέσω του διετούς προγράμματος δράσης της), από χρηματοδότηση ή 

επιχορήγηση από δημόσιους φορείς ή και δωρεές.  

Εξαιρετικά για την έναρξη υλοποίησης των δράσεων που προβλέπει η  

Προγραμματική Σύμβαση,  καθορίζεται προκαταβολή ποσού, ίσου με  το 10%, του 

συνολικού ποσού της Προγραμματικής Σύμβασης, που θα καταβληθεί με την 

υπογραφή της παρούσας.   

Άρθρο7 

Οικονομική διαχείριση 

Την οικονομική διαχείριση της Προγραμματικής Σύμβασης έχει η Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Φιλοθέης-Ψυχικού η οποία αναλαμβάνει: α) Να 

διαχειρίζεται την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, από 

την χρηματοδότηση του άρθρου 6, της παρούσας σύμβασης και β) να συντάσσει κάθε 

τρίμηνο, δελτίο δαπανών, το οποίο καταθέτει για έγκριση στην Επιτροπή 
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Παρακολούθησης του άρθρου 8 καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο διαδικαστικό 

απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσας. 

 

Άρθρο 8 

Όργανο παρακολούθησης εφαρμογής της σύμβασης 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την 

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 
1. Τον......... , ως εκπρόσωπο του Δήμου με αναπληρωτή τον.......  

2. Την ............ ως εκπρόσωπο της Φιλοζωικής Ενωσης  προστασίας αδέσποτων 

με αναπληρωτή τον............... 

3. Τον ............ ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Φιλοθέης-Ψυχικού, με αναπληρωτή τον............... 

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 

Α. Παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος  

Β. Τροποποιεί όποτε χρειάζεται το παραπάνω πρόγραμμα. 

Γ. Παρακολουθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και 

συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Δ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων  ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την 

υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 9 

Ρήτρες 

Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους  όρους της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 

μπορεί να επιβάλλονται με απόφαση του οργάνου παρακολούθησης εφαρμογής των 

όρων της σύμβασης σε βάρος του συμβαλλόμενου που έκανε την παράβαση οι εξής 

ρήτρες: 

1. Σύσταση εφαρμογής των όρων 

2. Αποζημίωση για τη ζημία που έχει επέλθει από την μη εφαρμογή των όρων 

3. Αντικατάσταση του συμβαλλόμενου με άλλο φορέα 
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Άρθρο 10 

Λοιπές Διατάξεις 

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να επεκταθεί για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, στο 

βαθμό που αποδειχθεί από την εξέλιξη των εργασιών και μετά από σύμφωνη γνώμη 

όλων των συμβαλλόμενων μερών.   

 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση, αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε σε τρία αντίτυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

(σε ευρώ  

συμπ/νου ΦΠΑ 23%) 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ  

1 Αμοιβές  κτηνιάτρων (εξετάσεις, χειρουργεία, στειρώσεις)  32.000 

2 Φαρμακευτικό υλικό (εμβόλια κτλ) 10.000 

3 Προβολή και Διαφήμιση    8.000 

4 Διαμονή – Διατροφή αδέσποτων 30.000 

5 Μεταφορές – Μετακινήσεις 10.000 

 Σύνολο Δαπανών  90.000 

 
2. Ορίζει εκπρόσωπο της επιχείρησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 
της σύμβασης, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριο Ρέγγο Ιωάννη με 
αναπληρώτρια το Μέλος του ΔΣ, κυρία Δουνδουλάκη Ελένη. 
 
3. Εξουσιοδοτεί την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κυρία Σοφία Δανιήλ -  
Ζαφρακοπούλου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71 /2011 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                  

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                               
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
 
 
 
 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ   
 
 

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΟΛΝ0-7ΓΡ


