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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση πρακτικού  για την « Προµήθεια υπηρεσιών 
διαχείρισης νεκρών ζώων και λήψη σχετικής απόφασης   
 
  Με την υπ αριθ 101/16-4-2014 απόφαση  ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της εργασίας 
«Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών ζώων» µε την 
διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού.       

Με την υπ’ αριθ.207/2-6-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η δαπάνη για την ανάθεση  
«Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών ζώων», η διάθεση 
της πίστωσης ποσού 20.000,00 σε βάρος του ΚΑ 20.6275.0003 
µε την  ονοµασία  « Προµήθεια υπηρεσίας διαχείρισης νεκρών 
ζώων» β)  εγκρίθηκε  η  υπ΄ αριθ 12/2014  µελέτη   και οι 
όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 
 Με την υπ αριθ 1320/19146/11-6-2014 Απόφαση ∆ηµάρχου 
προκηρύχθηκε  ο διαγωνισµός για τις 20/6/2014 
 
 Την 20/6/2014  συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ( Ε. ∆. ∆.) για την 
«Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών ζώων»,  που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 85/2014  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου να διενεργήσει τον  
διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω 
προµήθειας  και συνέταξε το από 20/6/2014/   πρακτικό . 
Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθε  και έλαβε  
µέρος η εταιρεία   
α) « KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α. Ε » 
 
Η επιτροπή διαγωνισµού αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής της εταιρείας τα οποία πληρούσαν τους όρους 
διακήρυξης, προχώρησε  στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
της προφοράς  η οποία  καταγράφεται  στον  
παρακάτω πίνακα   
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ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

13% 
Προµήθεια και εγκατάσταση 

ψυκτικού περιέκτη  
Τεµάχιο 1 1200 1.200,00 1200 1200 

Φόρτωση , µεταφορά , 
αποτέφρωση νεκρών ζώων  

Κιλο 500 3,00 15.000,00 2,98 14900,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 16.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.100,00 
  ΦΠΑ 23%  3726,00 ΦΠΑ 23%  3703,00 
  ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
19.926,00 ΓΕΝ. 

ΣΥΝΟΛΟ  
19.803,00 

      
 
 
 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις 
διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 και το γεγονός ότι Ο ∆ήµος σε εφαρµογή του 
άρθρου 11 του Ν .4039/2012 πρέπει να αποµακρύνει τα  νεκρά ζώα  
από τις οδούς και πεζοδρόµια προς αποτέφρωση / υγειονοµική 
ταφή , και ο εν λόγω διαγωνισµός ήταν πρόχειρος   και έλαβε 
όλη τη δέουσα δηµοσιότητα προτείνεται:  
 
  1.- Η έγκριση του  από 20/6/2014 πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης . 
  2.- Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την « Προµήθεια 

υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών ζώων», στην KAFSIS 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α. Ε,  µέχρι του ποσού των  

19.803,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

 
 
Συν.  

1)  Το από 20/6/2014 πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού 
   2) Την από 20/6/2014 προσφορά της  KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α. Ε     

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
 
 


