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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 11ης-6-2018
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..247/2018..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..17ης/11-6-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την .11η Ιουνίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
20107/7-6-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης)
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «SUMMER CAMP ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2018»
CPV: 92622000-7, Α∆ΑΜ: 18REQ002803143 2) Κατακύρωση
του
διαγωνισµού στην εταιρεία DRASIS CAMP IKE».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού
ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου για υπηρεσίες ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης
εκδηλώσεων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.664,72 ευρώ µε
ΦΠΑ µετά από την υπ’ αριθ. 216 ΑΟΕ».
ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή απόφασης – Έγκριση
δαπανών και διάθεση πιστώσεων».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
της 22ης Μαΐου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
550.000,00 € (µε ΦΠΑ)».
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
Εξοπλισµού Κοινόχρηστων Χώρων»».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2018 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας
Κλαδέµατος-Κοπής Υψηλών-Επικίνδυνων ∆ένδρων Έτους 2018»».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια
και Εγκατάσταση Ρελέ ∆ιαρροής σε Ηλεκτρικούς Πίνακες Κτιρίων του
∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την υπηρεσία τεχνικού
ασφαλείας».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια,
Εγκατάσταση και Συντήρηση Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ασφαλείας στα
Φορτηγά Απορριµµατοφόρα Οχήµατα του ∆ήµου»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την καταβολή
αποζηµιώσεων για αντικατάσταση οικοσκευής πληµµυροπαθών της 7ης
Ιουνίου 2016».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/07/2017 –
31/12/2017».
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για
“Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας
KONICA MINOLTA”».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1.Στάικος Θεόδωρος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Κωστάκης ∆ηµήτριος
3.Κοντάκης Κυριάκος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
4. Κριεµάδης Στέφανος
Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Αριθµός Απόφασης: ..247/2018..
 ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
προσωρινών αναδόχων για υπηρεσίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον της επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :
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1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και ιδιαίτερα
την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως αναδιατυπώθηκε µε την
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
Την υπ’ αριθ. 100/27.03.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκε η δαπάνη και η
διάθεση πίστωσης .
Την υπ’ αριθ. 01/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης.
Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002994961
Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:
18REQ003047879
Την 135/2.05.2018
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την υπηρεσία περίθαλψής και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ενδεικτικού προϋπολογισµού 74.400,00€ συµπ/νου
ΦΠΑ και η διάθεση πίστωσης 36.715,04€ σε βάρος του ΚΑ 15.6142.0002
ο.ε. 2018 το δε υπόλοιπο θα ποσό θα βαρύνει τον προυπολογισµο 2019
β)η
υπ’ αριθ. 1/2018
µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών) οι
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού και δ)
ορίσθηκε η επιτροπή διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισµού
Την υπ’ αριθ. 135/2.05.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6142.0002) απόφαση ανάληψης
δέσµευσης (Α∆Α: 7ΘΨΓΩ93-ΨΗΝ)
Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16722/1825/08.05.2018 διακήρυξη
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20023/7.06.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο :

«….Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της όλα τα στοιχεία του φακέλου για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω δηµοπρασίας καθώς και τους όρους της διακήρυξης,
κάλεσε τους ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις
προσφορές τους. Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού, προσήλθε
να καταθέσει φάκελο ενώπιον της επιτροπής α) το Νοσοκοµείου Ζώων
Αθηνών Α.Ε. β) ο Κτενάς Χρήστος (κτηνίατρος) και γ) η επιχείρηση Κτενάς
Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Η Επιτροπή στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του
∆ήµου, προκειµένου να παραλάβει τυχών κατατεθειµένες, από την
προηγούµενη ηµέρα, κλειστές έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε το άρθρο
2.4.2.1 της ∆ιακήρυξης.
Στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου δεν είχε κατατεθεί καµία προσφορά.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η
διαδικασία της αποσφράγισης.
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Ακολούθως, η Επιτροπή, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών
(σφραγισµένοι φάκελοι κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι οι προσφορές
υποβλήθηκαν σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 2.4.2, αποσφράγισε τους
κύριους
φακέλους των προσφορών των συµµετεχόντων και τους φακέλους των
δικαιολογητικών συµµετοχής τους οποίους µονόγραψαν . ∆ιαπιστώθηκε ότι
κατατέθηκαν δύο προσφορές για την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µία προσφορά για την οµάδα Β «Φιλοξενία
αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Κατά την εξέταση των
διαπιστώθηκαν τα εξής :

φακέλων

των

δικαιολογητικών

συµµετοχής

Α) το Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών κτηνιατρικές υπηρεσίες και είδη Α.Ε. είχε
καταθέσει χωρίς ελλείψεις το ΤΕΥ∆ για την οµάδα Α

Β) ο Κτενάς Χρήστος (κτηνίατρος)στο ΤΕΥ∆, για την οµάδα Α, στο Μέρος II Γ.,
στο πεδίο
«Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
οικονοµικών φορέων προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο µέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο µέρος V κατωτέρω» έδωσε θετική απάντηση, χωρίς στη
συνέχεια να επισυνάπτεται χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ από τον σχετικό φορέα
όπως ρητά απαιτείται από το ΤΕΥ∆ ( άρθρο 79 παρ.4 Ν.4412/2016 (Α 147))
Γ) η επιχείρηση Κτενάς Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε από αβλεψία στο µέρος
VI: Τελικές δηλώσεις του ΤΕΥ∆ για την οµάδα Β σελίδα που απευθύνεται σε
άλλο ∆ήµο
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέκλεισε από την συνέχεια της διαδικασίας, τη
συµµετοχή του Κτενα Χρήστου (κτηνίατρος), οµάδα Α και φύλαξε, χωρίς να
αποσφραγίσει, την τεχνική και οικονοµική προσφορά.
Στη συνέχεια αποσφράγισε τις τεχνικές προσφορές και έκρινε, δε, οµοφώνως
ότι, τόσο οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής όσο και οι φάκελοι των
τεχνικών προσφορών α) της εταιρείας Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Είδη Α.Ε., για την οµάδα Α και β) της επιχείρησης
Κτενάς Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε., για την οµάδα Β, ήταν πλήρεις καθώς
περιλάµβαναν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην διακήρυξη.
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής
προσφοράς της εταιρείας «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες και Είδη Α.Ε.» για την οµάδα Α που ήταν ως εξής :
A/A

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ(€)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

1 Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη
Εξέταση αίµατος σκύλων για
2 λεϊσµανιαση
3 Στείρωση θηλυκού σκύλου
4 Στείρωση αρσενικού σκύλου

4

Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ(€)

5,00

1,20

6,20

6,00
30,00
28,00

1,44
7,20
6,72

7,44
37,20
34,72
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

Εµβολιασµός νεαρών σκύλων, ηλικίας 5
έως 8 εβδοµάδων
Εµβολιασµός σκύλων, ηλικίας άνω των
8 εβδοµάδων
Εµβολιασµός ενηλίκων σκύλων
Εµβολιασµός σκυλιών µε εµβόλιο κατά
της Λύσσας
Αποπαρασίτωση εσωτερική σκύλου
Αποπαρασίτωση εξωτερική σκύλου
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση σκύλου
Κλινική εξέταση σκύλου
Ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου χωρίς
χειρουργείο
Σοβαρό ορθοπεδικό περιστατικό σκύλου
µε χειρουργείο
Σοβαρές χειρουργικές επεµβάσεις
σκύλου
Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση για ζώα βάρους µέχρι και
10 κιλά
Φαρµακοθεραπεία σκύλων για
λεϊσµανίαση για ζώα βάρους πάνω από
10 κιλά
Ευθανασία ανίατος πάσχοντος σκύλου
Φαρµακοθεραπεία αφροδίσιου
µεταδοτικού λεµφοσαρκώµατος
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
αδέσποτων σκύλων
Φαρµακοθεραπεία σαρκοκοπτικής
ψώρας
Εξέταση ερλιχίωσης
Φαρµακοθεραπεία ερλιχίωσης
Ηµερήσια νοσηλεία σκύλου
Ακτινογραφία σκύλου
Βιοχηµικές εξετάσεις ανά παράµετρο
Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις
Ακρωτηριασµός άκρου
Γαστροσκόπηση
Χειρουργείο όγκου
Υπέρηχο σκύλου
Οροθεραπεία
Γενική αίµατος
Ορολογικές εξετάσεις
Κυτταρολογικές εξετάσεις
∆ιαχείριση δηλητηριασµένου σκύλου
Νεκροψία
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΓΑΤΕΣ
Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη
Στείρωση θηλυκής γάτας
Στείρωση αρσενικής γάτας

5

8,00

1,92

9,92

8,00
12,00

1,92
2,88

9,92
14,88

2,00
2,00
3,00
6,00
∆ΩΡΕΑΝ

0,48
0,48
0,72
1,44
0,00

2,48
2,48
3,72
7,44
0,00

20,00

4,80

24,80

120,00

28,80

148,80

120,00

28,80

148,80

100,00

24,00

124,00

130,00
∆ΩΡΕΑΝ

31,20
0,00

161,20
0,00

∆ΩΡΕΑΝ

0,00

0,00

∆ΩΡΕΑΝ

0,00

0,00

15,00
7,00
20,00
5,00
6,00
2,00
20,00
70,00
30,00
30,00
40,00
12,00
2,00
7,00
7,00
∆ΩΡΕΑΝ
50,00

3,60
1,68
4,80
1,20
1,44
0,48
4,80
16,80
7,20
7,20
9,60
2,88
0,48
1,68
1,68
0,00
12,00

18,60
8,68
24,80
6,20
7,44
2,48
24,80
86,80
37,20
37,20
49,60
14,88
2,48
8,68
8,68
0,00
62,00

5,00
28,00
20,00

1,20
6,72
4,80

6,20
34,72
24,80
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41 Εµβολιασµός γατιών κατά της Λύσσας
Εµβολιασµός γατιών κατά της
πανλευκοπενίας, καλυκοιώσεως και
42 ρινοτραχειιτιδάς
43 Αποπαρασίτωση εσωτερική γάτας
44 Αποπαρασίτωση εξωτερικη γατας
45 Ηλεκτρονική ταυτοποίηση γάτας
46 Κλινική εξέταση γάτας
Ορθοπεδικό περιστατικό γάτας χωρίς
47 χειρουργείο
Σοβαρο ορθοπεδικό περιστατικό γάτας
48 µε χειρουργείο
49 Σοβαρές χειρουργικές επεµβάσειςγάτας
50 Γενική αίµατος
51 Ορολογικές εξετάσεις
52 Κυτταρολογικές εξετάσεις
53 Ευθανασία ανίατος πάσχουσας γάτας
Παρακολούθηση λυσσίποπτων
54 αδέσποτων γατιών
55 Ηµερήσια νοσηλεία γάτας
56 Ακτινογραφία Γάτας
57 Βιοχηµικές εξετάσεις ανά παράµετρο
58 Χειρουργικές µικροεπεµβάσεις
59 Ακρωτηριασµός άκρου
60 Γαστροσκόπηση
61 Χειρουργείο όγκου
62 Υπέρηχο γάτας
63 Οροθεραπεία
64 ∆ιαχείριση δηλητηριασµένης γάτας
65 Νεκροψία

2,00

0,48

2,48

8,00
2,00
3,00
6,00
∆ΩΡΕΑΝ

1,92
0,48
0,72
1,44
0,00

9,92
2,48
3,72
7,44
0,00

20,00

4,80

24,80

80,00
100,00
2,00
7,00
7,00
∆ΩΡΕΑΝ

19,20
24,00
0,48
1,68
1,68
0,00

99,20
124,00
2,48
8,68
8,68
0,00

∆ΩΡΕΑΝ
5,00
6,00
2,00
20,00
70,00
20,00
20,00
20,00
10,00
∆ΩΡΕΑΝ
40,00

0,00
1,20
1,44
0,48
4,80
16,80
4,80
4,80
4,80
2,40
0,00
9,60

0,00
6,20
7,44
2,48
24,80
86,80
24,80
24,80
24,80
12,40
0,00
49,60

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς
επιχείρησης Κτενάς Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε., για την οµάδα Β ,που ήταν ως εξής :

A/A
1
2

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Περισυλλογή-Μεταφορά-Επανένταξη
Φιλοξενία

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
9,00
5,50

Φ.Π.Α.
24%
2,16
1,32

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ ΦΠΑ
11,16
6,82

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 1825/16722/08.05.2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου
2. τις υποβληθήσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
α)Την ανάδειξη της επιχείρησης « Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών»,
µε ΑΦΜ 094497267 ∆ΟΥ : ΦΑΕ Αθηνών ως προσωρινό ανάδοχο για την
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οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µέχρι το
ποσό των 62.000,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.
β) Την ανάδειξη της επιχείρησης « ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» µε ΑΦΜ.
999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς ως προσωρινό ανάδοχο για την οµάδα β
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µέχρι το ποσό των 12.400,00
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα.…»
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού .
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ.
«Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών», ΑΦΜ 094497267,∆ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών
και µέχρι το ποσό των 62.000,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
ως προσωρινού αναδόχου για την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς»καθώς η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη από τον
προϋπολογισµό εκάστης εργασίας.
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.»
µε ΑΦΜ. 999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των 12.400,00€
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ως προσωρινού αναδόχου για την β
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» καθώς η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν εντός του
προϋπολογισµό εκάστης εργασίας .
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
 Του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α): Κώδικάς ∆ήµων και Κοινοτήτων και
ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209, όπως
αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
 Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.
 Την υπ’ αριθ. 100/27.03.2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας και εγκρίθηκε η
δαπάνη και η διάθεση πίστωσης .
 Την υπ’ αριθ. 01/2018 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών που
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της διακήρυξης.
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 Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση της προµήθειας , το οποίο
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 18REQ002994961
 Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ: 18REQ003047879
 Την 135/2.05.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθ. 135/2.05.2018 (Κ.Α.Ε. 15.6142.0002) απόφαση
ανάληψης δέσµευσης (Α∆Α: 7ΘΨΓΩ93-ΨΗΝ)
 Την υπ’ αριθ.πρωτ. 16722/1825/08.05.2018 διακήρυξη
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 20023/7.06.2018 Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για υπηρεσίες περίθαλψης και
φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.
2. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ.
«Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών», ΑΦΜ 094497267,∆ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών
και µέχρι το ποσό των 62.000,00 συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ
ως προσωρινό ανάδοχο για την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» καθώς η προσφορά της είναι πλήρης,
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη από τον
προϋπολογισµό εκάστης εργασίας.
3. Ανακηρύσσει την επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» µε
ΑΦΜ. 999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των 12.400,00€
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ως προσωρινό ανάδοχο για την β
«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» καθώς η προσφορά της
είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά ήταν εντός του
προϋπολογισµό εκάστης εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Τσούκας Παναγιώτης.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
∆ήµαρχος
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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