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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-7-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..164/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..12η/4-7-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .4η Ιουλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. ..19737/30-6-
2017.. 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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του 
∆ήµου». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την περίθαλψη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» . 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 25.8116.0001 µε την 
ονοµασία «∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων» και  νέα έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
166/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
167/2017 Α∆Σ.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή 
δικαστικών  εξόδων  της υπ’ αριθ. 8285/2016 ∆ιαταγή πληρωµής.». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Λοιπού Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πρασίνου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Φυτούση Χρυσούλας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για ζηµιά 2 ελαστικών του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
λακκούβα επί του οδοστρώµατος.». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αίτηµα της κ. Προύτσου Νιόβης περί καταβολής αποζηµίωσης 
για καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Χλωριωτών (Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών) και Υπηρεσίας 
Συντήρησης». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για 
την Έκδοση - Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών 
στις Κεντρικές Κλιµατιστικές Μονάδες του Πολιτιστικού Κέντρου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγίου Στεφάνου και του Πολιτιστικού Κέντρου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών 
του Εξοπλισµού Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 20ης Ιουνίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2017», 
προϋπολογισµού 200.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε. 2017 για νέο έργο του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και 
∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των τεχνικών προδιαγραφών.». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Τεχνική Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη καθώς και  Ενηµέρωση & Αναβάθµιση  
Λογισµικού εξοπλισµού»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης αποχώρησε µετά τη ψήφιση του κατεπείγοντος 
για το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος δηλώνοντας αντίθετος προς την 
σύνθεση της Επιτροπής για την οποία έχουν προσφύγει στον ελεγκτή 
νοµιµότητας και περιµένουν την σχετική απόφαση. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..164/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την περίθαλψη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» . 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
2. 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  

3. Του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Την αριθ. πρωτ. 9160/782/31.3.2017 (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) Απόφαση 
∆ήµαρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων. 

5. Την 105/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η διενέργεια των εργασιών . 

6. Την υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών που 
ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 

7. Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών , το οποίο 
καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ006271751 (παλιό 
ΚΗΜ∆ΗΣ),17REQ001531726 (νέο ΚΗΜ∆ΗΣ) 

8. Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 
17REQ001534318 

9. Την 150/12-06-2017 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
∆ήµου ∆ιονύσου και η διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού 74.400,00 
ευρώ, µε χρέωση ποσού 24.414,40 ευρώ στον ΚΑ 15.6142.0001 µε τίτλο 
“Αµοιβή για την περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων “ του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 και µε χρέωση ποσού 49.985,60 
ευρώ σε αντίστοιχο ΚΑ του ο.ε. 2018 και την εξόφληση  των σχετικών 
δαπανών  
β)η υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών γ) οι 
επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού  µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας «Περίθαλψη και φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 

10. Την υπ’ αριθ. 1637/18158/16.06.2017 διακήρυξη  
11. Το από 28.06.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
150/12.06.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το οποίο :  
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«…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 για λογαριασµό του Νοσοκοµείου  
ζώων Αθηνών Α.Ε. η  κα Χριστοπούλου Αγγελική πρόεδρος και ∆/νων 
Σύµβουλος αυτού.   
 
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 8 
της 1637/18158/16.06.2017 ∆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. 
 
Ακολούθως, η Επιτροπή,  εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της προσφοράς 
(σφραγισµένος φάκελος κ.τ.λ.) και αφού διαπίστωσε ότι η προσφορά 
υποβλήθηκε  σε σφραγισµένους φακέλους, φέροντας τις ενδείξεις που 
απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 8, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο της 
προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και τον 
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μονογραφήθηκαν  από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
∆ιαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε προσφορά µόνο για την οµάδα Α «Εργασίες 
περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ενώ για την οµάδα Β «Φιλοξενία 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς» δεν κατατέθηκε καµία προσφορά. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων  διαπιστώθηκε  και , έκρινε οµοφώνως ότι, 
τόσο ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, όσο και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς  ήταν πλήρης, καθώς περιλάµβανε  όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται στην διακήρυξη. 
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονοµικής 
προσφοράς που ήταν ως εξής : 
 

A/A 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Εξέταση αίµατος 
σκύλων για λεϊσµανιαση 6,00 1,44 7,44 

2 
Στείρωση θηλυκού 
σκύλου 37,00 8,88 45,88 

3 
Στείρωση αρσενικού 
σκύλου 30,00 7,20 37,20 

4 

Εµβολιασµός νεαρών 
σκύλων, ηλικίας 5 έως 8 
εβδοµάδων 7,00 1,68 8,68 
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5 

Εµβολιασµός σκύλων, 
ηλικίας άνω των 8 
εβδοµάδων 7,00 1,68 8,68 

6 
Εµβολιασµός ενηλίκων 
σκύλων 10,00 2,40 12,40 

7 

Εµβολιασµός σκυλιών 
µε εµβόλιο κατά της 
Λύσσας 3,00 0,72 3,72 

8 

Αποπαρασίτωση 
εσωτερική και εξωτερική 
σκύλου (χωρίς 
στείρωση) 5,00 1,20 6,20 

9 
Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση σκύλου 6,50 1,56 8,06 

10 

Ορθοπεδικό περιστατικό 
σκύλου χωρίς 
χειρουργείο και 
παραµονή 15ηµερών  µε 
ακτινογραφία  30,00 7,20 37,20 

11 

Έκτακτα περιστατικά 
σκύλου µε ορθοπεδικό 
χειρουργείο και 
παραµονή 20ηµερών  µε 
ακτινογραφία 80,00 19,20 99,20 

12 

Σοβαρά έκτακτα 
περιστατικά σκύλου µε 
ορθοπεδικό χειρουργείο 
και παραµονή 30ηµερών  
µε ακτινογραφία 160,00 38,40 198,40 

13 

Φαρµακοθεραπεία 
σκύλων για λεϊσµανίαση  
για ζώα βάρους µέχρι 
και 10 κιλά 100,00 24,00 124,00 

14 

Φαρµακοθεραπεία 
σκύλων για λεϊσµανίαση  
για ζώα βάρους πάνω 
από 10 κιλά 160,00 38,40 198,40 

15 
Ευθανασία ανίατος  
πάσχοντος σκύλου ∆ΩΡΕΑ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

16 

Θεραπεία αφροδίσιου 
µεταδοτικού 
λεµφοσαρκώµατος και 
παραµονή 28ηµερων 30,00 7,20 37,20 

17 

Παρακολούθηση 
λυσσίποπτων 
αδέσποτων σκύλων 50,00 12,00 62,00 

18 

Θεραπεία 
σαρκοκοπτικής ψώρας 
µε παραµονή 28ηµερών 30,00 7,20 37,20 

19 Εξέταση ερλιχίωσης 6,00 1,44 7,44 
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20 
Θεραπεία ερλιχίωσης µε 
παραµονή 28ηµερών 60,00 14,40 74,40 

21 
Επιπλέον ηµερήσια 
νοσηλεία σκύλου 5,00 1,20 6,20 

22 Ακτινογραφία σκύλου 6,50 1,56 8,06 

23 
Βιοχηµικές  εξετάσεις 
ανά παράµετρο 1,20 0,29 1,49 

24 
Χειρουργικές 
µικροεπεµβάσεις 30,00 7,20 37,20 

25 Ακρωτηριασµός άκρου 70,00 16,80 86,80 
26 Γαστροσκόπηση 20,00 4,80 24,80 
27 Χειρουργείο όγκου 40,00 9,60 49,60 
28 Υπέρηχο σκύλου 28,00 6,72 34,72 
29 Οροθεραπεία 12,00 2,88 14,88 
30 Γενική αίµατος 1,80 0,43 2,23 
31 Ορολογικές εξετάσεις 7,00 1,68 8,68 

32 
Κυτταρολογικές 
εξετάσεις 8,00 1,92 9,92 

33 

∆ιαχείριση 
δηλητηριασµένου 
σκύλου 15,00 3,60 18,60 

34 Νεκροψία 60,00 14,40 74,40 

  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ       

35 Στείρωση θηλυκής γάτας 28,00 6,72 34,72 

36 
Στείρωση αρσενικής 
γάτας 24,00 5,76 29,76 

37 
Εµβολιασµός γατιών 
κατά της Λύσσας 3,00 0,72 3,72 

38 

Εµβολιασµός γατιών 
κατά της 
πανλευκοπενίας, 
καλυκοιώσεως και 
ρινοτραχειιτιδάς 7,00 1,68 8,68 

39 

Αποπαρασίτωση 
εσωτερική και εξωτερική 
γάτας (χωρίς στείρωση 
του ζώου) 4,00 0,96 4,96 

40 
Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση γάτας 6,50 1,56 8,06 

41 

Ορθοπεδικό περιστατικό 
γάτας χωρίς χειρουργείο 
και παραµονή 15ηµερών  
µε ακτινογραφία 30,00 7,20 37,20 

42 

Έκτακτα περιστατικά 
γάτας µε ορθοπεδικό 
χειρουργείο και 
παραµονή 20ηµερών  µε 
ακτινογραφία 70,00 16,80 86,80 
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43 

Σοβαρά έκτακτα 
περιστατικά γάτας µε 
ορθοπεδικό χειρουργείο 
και παραµονή 30ηµερών  
µε ακτινογραφία 140,00 33,60 173,60 

44 
Ευθανασία ανίατος 
πάσχουσας γάτας ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 

45 

Παρακολούθηση 
λυσσίποπτων 
αδέσποτων γατιών 30,00 7,20 37,20 

46 
Επιπλέων ηµερήσια 
νοσηλεία γάτας 5,00 1,20 6,20 

47 Ακτινογραφία Γάτας 6,50 1,56 8,06 

48 
Βιοχηµικές εξετάσεις 
ανά παράµετρο 1,20 0,29 1,49 

49 
Χειρουργικές 
µικροεπεµβάσεις 25,00 6,00 31,00 

50 Ακρωτηριασµός άκρου 70,00 16,80 86,80 
51 Γαστροσκόπηση 20,00 4,80 24,80 
52 Χειρουργείο όγκου 30,00 7,20 37,20 
53 Υπέρηχο γάτας 20,00 4,80 24,80 
54 Οροθεραπεία 7,00 1,68 8,68 
55 Γενική αίµατος 1,80 0,43 2,23 
56 Ορολογικές εξετάσεις 7,00 1,68 8,68 

57 
Κυτταρολογικές 
εξετάσεις 8,00 1,92 9,92 

58 
∆ιαχείριση 
δηλητηριασµένης γάτας 15,00 3,60 18,60 

59 Νεκροψία 40,00 9,60 49,60 
 
 Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.  1637/18158/16.06.2017 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. την υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
Την ανάδειξη της επιχείρησης « Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών» 
ως προσωρινού αναδόχου  για την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  και µέχρι το ποσό των 62.000,00 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 /28.06.2017  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 
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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 οµάδας Β«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς» ως άγονη καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά και την 
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού για την οµάδα Β µε τους 
ίδιους όρους και την ίδια µελέτη.  
 

                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
� Το 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 105/11.05.2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Την υπ’ αριθ. 4/2017 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών που 

ενσωµατώθηκε στα παραρτήµατα της παρούσης διακήρυξης. 
� Το πρωτογενές αίτηµα για την εκτέλεση των εργασιών , το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµόσιων Συµβάσεων 
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ: 17REQ006271751 (παλιό 
ΚΗΜ∆ΗΣ),17REQ001531726 (νέο ΚΗΜ∆ΗΣ) 
� Την έγκριση του παραπάνω πρωτογενούς αιτήµατος λαµβάνοντας 

Α∆ΑΜ: 17REQ001534318 
� Την 150/12-06-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
� Την υπ’ αριθ. 1637/18158/16.06.2017 διακήρυξη  
� Το από 28.06.2017 Πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το ΠρακτικόΝο1 /28.06.2017  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων 
ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου. 
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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 οµάδα Β «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς» ως 
άγονη καθώς δεν κατατέθηκε προσφορά και διατάσσει την επανάληψη του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την οµάδα Β µε τους ίδιους όρους και την ίδια 
µελέτη.  
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια» 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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