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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη
οριστικών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
∆ήµου ∆ιονύσου .
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 267/16.06.2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2 της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και
κατακυρώθηκε η οµάδα Α “ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στην
εταιρεία « Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και Είδη Α.Ε.» και η οµάδα
Β «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» στην εταιρεία «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ
E.Ε.»
2. Την από 22.06.2020 πρόσκληση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία
κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. στις 22.06.2020 να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών.
3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποία υποβλήθηκαν σε
ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ και σε έντυπη µορφή στο
πρωτόκολλο του ∆ήµου.
4. Το από 06.07.2020 Πρακτικό Νο3 (αρ. πρωτ. 15588) της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 200/28.04.2020 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :
«…Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη των εταιρειών:
α) «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η Α.Ε. » µε
α/α προσφοράς 174412
β) «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», µε α/α προσφοράς 174315
Με την υπ΄αριθ. 267/16-06-2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Σε συνέχεια της 267/16-06-2020 ΑΟΕ , απεστάλη στις ανωτέρω εταιρείες, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθ. Πρωτ.14166/22-06-2020 µε την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν
εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στην ανωτέρω
διακήρυξη.
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στους
προσωρινούς αναδόχους την ∆ευτέρα
22/06/2020. Οι προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν:
«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η Α.Ε» για την οµάδα Α
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ηλεκτρονικά την Τετάρτη 01/07/2020 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη
µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 02/07/2020 (αρ. Πρωτ 15293) & η «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ηλεκτρονικά την Τετάρτη 01/07/2020 και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του
∆ήµου στις 02/07/2020(αρ. Πρωτ 15246).
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων
pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε στις 06/07/2020 ηµέρα ∆ευτέρα στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του
φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Όπως διαπιστώθηκε:
1) για την εταιρεία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΙ∆Η Α.Ε.» υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 01/07/2020
και προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µε το υπ. αριθ. Πρωτ. 315293/02-07-2020
στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του
φακέλου των έντυπων επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και
βρέθηκαν τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο
Βεβαίωσης
Συνδροµής
Νόµιµων
Προϋποθέσεων
΄
Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος (Αρ. Πρωτ.: 1942016/09-03-2020)µαζί µε το
καταστατικό τους.
2. Αντίγραφα Ποινικών Μητρώων Κουλαξίζης Αντώνιος αρ. Πρωτ. 15618/05-05-2020.
Νικηφόρος Ρεµούνδος: αρ. Πρωτ.: 115984/29-04-2020, Αγγελική Χριστοπούλου αρ.
Πρωτ.9872/29-04-2020 για Γενική Χρήση.
3. Αντίγραφο Αποδεικτικού Ενηµερότητας για Χρέη Προς το ∆ηµόσιο
4. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 βάσει της µε αρ. Πρωτ. 9898/1373/30-04-2020
∆ιακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου περί 1.µη έκδοσης δικαστικής ή διοικητικής απόφασης
για αθέτηση υποχρεώσεων στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2.
τα υποβαλλόµενα νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης εξακολουθούν να
ισχύουν κατά την υποβολή τους 3. δεν συντρέχει νοµικό κώλυµα και προθεσµία εντός 30
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά κατακύρωσης 4. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας απόφαση
αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρ. 74 του ν. 4412/2016 5. περί καταβολή εισφορών στον
ΕΦΚΑ 6. δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού.
5. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης
6. Βιβλίο των µετόχων της εταιρείας.
7. Ένορκη βεβαίωση µε αρ. Πράξης 2512/29-06-2020 ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της
εταιρείας πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.
8. Γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η µε αρ. Πρωτ.1114700. 1629301/29-06-2020
9. Πιστοποιητικό Εµπορικού και βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών µε αρ. Πρωτ.:
5632/26-06-2020
10. Αποδεικτικό
Ασφαλιστικής
ενηµερότητας
από
τον
ΕΦΚΑ
µε
αρ.
Πρωτ.
517905/000/Π/250833/23-06-2020
11. Αίτηµα Αναζήτησης Αιτήσεων και Πιστοποιητικών στις 29-06-2020 µε αρ. Αίτησης 20396
και µε αρ. Αίτησης 223925
12. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε
έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η κατακύρωση της οµάδας Α
µε τίτλο «Κτηνιατρικές Εργασίες για Σκύλους και Γάτες» στην εταιρία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η Α.Ε.» καθώς η οικονοµική προσφορά που
κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και η χαµηλότερη µεταξύ των
συµµετεχόντων.
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2) για την εταιρεία «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος στις 01/07/2020 και σε έντυπη µορφή µε το υπ. αριθ. Πρωτ. 15246/0207-2020. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν τα ακόλουθα:
13. Αντίγραφο ποινικού µητρώου Χρήστου Κτενά του Γεωργίου µε αρ. Πρωτ.: 116170/29-042020
14. Ε∆ΕΑ µε αρ. Πρωτ.: 1943/10-02-2020
15. Στοιχεία µητρώου επιχείρησης
16. Ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης καταστατικού της εταιρείας µε
την επωνυµία ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Σε νέα επωνυµία ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.
17. Τροποποίηση άδειας ενδιαιτήµατος µικρών ζώων µε την αρ. Πρωτ. 866/18-04-21017
18. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ µε αρ. Πρωτ. 1118716.1635298/0107-2020
19. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης από το Πρωτοδικείο Αθηνών
8433,219437,219488,219495,219498,219503/2020
20. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ µε αρ. Πρωτ.: 1118910.1635577/30-06-2020
21. Αποδεικτικό Ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο αρ. Πρωτ. 68742834/15-06-2020
22. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας µε αρ. Πρωτ. 464446/000/Π/228322/15-062020
23. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από το ΕΦΚΑ µε αρ. Πρωτ.: 109660/141763/2406-2020.
24. Υπεύθυνες δηλώσεις 1. ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό µου λόγοι αποκλεισµού 2. δεν
προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίµου 3. δεν έχει εκδοθεί σε βάρος µου απόφαση
αποκλεισµού 4. δεν συντρέχει κανένα νοµικό κώλυµα στη διαδικασία και θα προσκοµίσει
τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά 30 ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης 5. ότι οι
οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης είναι οι ΙΚΑ και ΕΦΚΑ 6.δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση για καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε
έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η κατακύρωση της οµάδας Β
µε τίτλο «Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» στην επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισµού (οµάδα Β) .

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το
υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.....»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής για:
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο3
∆ιαγωνισµού και

της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του

2.-Την ανακήρυξη της εταιρεία « Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και
Είδη Α.Ε.» , ΑΦΜ 094497267 ,∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και µέχρι το ποσό των 126.480,00
συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ως οριστικό ανάδοχο για την οµάδα Α «Εργασίες
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µε δικαίωµα προαίρεσης µέχρι το ποσό των
37.944,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 24% καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική της προσφορά
ήταν η χαµηλότερη .
3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» µε ΑΦΜ. 999025719
∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των 55.800,00€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ως
οριστικό ανάδοχο για την β «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µε δικαίωµα
προαίρεσης µέχρι το ποσό των 16.740,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 24% καθώς η προσφορά
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της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές
και η οικονοµική της προσφορά ήταν χαµηλότερη του προϋπολογισµό εκάστης εργασίας .
Η άσκηση του δικαιώµατος
αναθέτουσας αρχής.

προαίρεσης

ή µη

αποτελεί µονοµερές

δικαίωµα

της

Η σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς
υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου.

ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Τσουδερός Ιωάννης

Συνηµµένα:
1) Το πρακτικό Νο3 της Ε∆

Κοινοποίηση:
1. Τµήµα Προµηθειών
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