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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών  
«Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων » και λήψη σχετικής απόφασης. 
 
 Με την υπ’ αριθ 89/17.05.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της εργασίας « Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων», µε την  διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ. 177/07.06.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την ανάθεση της εργασίας, η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 40.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 15.6142.0001 του προϋπολογισµού ο.ε. 2016 ,  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 9/2016 
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 
  Με την υπ αριθ. 1038/16375/14.06.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 30.06.2016. 
 
 Στις 30.06.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1  που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 

« …. Αφού η επιτροπή έλαβε υπ' όψιν τους όρους της διακήρυξης, κηρύχθηκε η έναρξη του 

διαγωνισµού στις 09:30 π.µ. Κατόπιν, κάλεσε όσους επιθυµούν να πάρουν µέρος στο διαγωνισµό να 

προσέλθουν και να παραδώσουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

διακήρυξης, σε ενιαίο κλειστό και σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον οποίο θα περιέχονται και σφραγισµένοι 

φάκελοι µε τις τεχνικές και οικονοµικές προσφορές, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 5.2 και να επιδείξουν το 

δελτίο ταυτότητας τους. 

Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι τη λήξη του προσήλθαν κατά σειρά και 
παρέδωσαν εµπροθέσµως ενώπιον της επιτροπής τους φακέλους προσφορών  οι παρακάτω υποψήφιοι 
ανάδοχοι: 
 
 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ    
    ΕΙ∆Η Α.Ε. 
3. ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 
Όλοι οι προσκοµιζόµενοι φάκελοι των διαγωνιζόµενων, αριθµήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και 
µονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής. 
  

 Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών και µη υπάρχοντος άλλου ενδιαφεροµένου, η 

Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και συνέχισε τη συνεδρίαση για την καταγραφή 

και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης µονογράφοντας τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής. 

 
Οι ευρισκόµενοι στους ανοιχτούς φακέλους, εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική και τεχνική 
προσφορά παρέµειναν σφραγισµένοι. 
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 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των συµµετεχόντων, η συνεδρίαση 
κατέστη µυστική, ώστε να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και η τεχνική 
προσφορά τους και να αποφασιστεί ποιοι θα αποκλειστούν. 
 
 Ακολούθησε ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών συµµετοχής. Για όλες τις εταιρείες 
που συµµετέχουν στο διαγωνισµό κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τους 
η Επιτροπή έκρινε οµοφώνως ότι οι φάκελοι τους είναι πλήρεις, καθώς περιλαµβάνουν όλα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που προβλέπονται από το άρθρο 4 της διακήρυξης. 
 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των φακέλων των τεχνικών 
προσφορών των συµµετεχόντων και στη µονογραφή του περιεχοµένου τους και τους βρήκε σύµφωνους 
µε την υπ΄ αρ. 9/2016 µελέτη της δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών και τους όρους της διακήρυξης. Οι 
φάκελοι των οικονοµικών  προσφορών  µονογράφησαν  εξωτερικά και παρέµειναν  σφραγισµένοι, ενώ 
αναγράφηκε σε αυτούς ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στους φακέλους των 
δικαιολογητικών. 
 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 16375/14-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 1038 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους φακέλους των εµπρόθεσµα υποβληθέντων 

προσφορών των συµµετεχόντων. 

 

                                                                

 η επιτροπή κάνει δεκτές τις προσφορές όλων των διαγωνιζοµένων επειδή οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συµµετοχής τους ήταν πλήρεις και οι τεχνικές προσφορές τους σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης: 
 
 Οι οικονοµικές προσφορές των ανωτέρω θα ανοιχτούν σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής, 
µετά από σχετική ειδοποίηση των διαγωνιζοµένων…» 

 
 

 Στις 11.07.2016 η Επιτροπή αποσφράγισε τις οικονοµικές προσφορές των 
συµµετεχόντων εφόσον δεν υπήρχαν ενστάσεις κατά του πρακτικού Νο1 και συνέταξε το 
πρακτικό Νο2, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σε συνέχεια του Πρακτικού Νο1 και µετά από ενηµέρωση των 

συµµετεχόντων προχώρησε στην αποσφράγιση και µονογραφή των οικονοµικών προσφορών όσων 
κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο και συγκεκριµένα των παρακάτω εταιρειών: 

 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ    
    ΕΙ∆Η Α.Ε. 
3. ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 Στην συνεδρίαση της  Ε.∆. για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών παρευρέθηκε ο κ. 

Κανούρης Αναστάσιος, η κ. Χριστοπούλου Αγγελική και ο κ. Κτενάς Χρήστος. 

  

 Ακολούθως η Επιτροπή, ανακοίνωσε και κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές των υποψήφιων 

αναδόχων, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

α/α Εργασία Τιµή 
 µονάδας 
προϋπολογισµού 

Ελληνική 
Φιλοζωική 
εταιρεία 

Νοσοκ. Ζώων 
Αθηνών 

Κτενάς 
Χρήστος 

 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

1 Στείρωση αρσενικού ζώου 70,00 € 58,80€ 30,00€ 30,00€ 

2 Στείρωση θηλυκού ζώου 75,00 € 63,00€ 37,00€ 40,00€ 

3 Ηλεκτρονική σήµανση (τοποθέτηση 
microchip) 

20,00 € 16,80€ 7,00€ 8,00€ 

4 Χορήγηση αντιλυσσικού εµβολίου 
(χωρίς στείρωση του ζώου) µε την 

20,00 € 16,80€ 4,00€ 5,00€ 
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κονκάρδα επισήµανσης 

5 Ευθανασία ανίατος πάσχοντος 
ζώου 

50,00 € 42,00€ 5,00€ 3,00€ 

 Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ  

1 Εξέταση καλαζαάρ 15,00 € 12,60€ 6,00€ 10,00€ 

2 Εξετάση αίµατος που θα 
περιλαµβάνει: γενική εξέταση 
αίµατος, έλεγχος νεφρών, 
συκωτιού 

15,00 € 12,60€ 5,00€ 10,00€ 

3 Θεραπεία αφροδίσιου νοσήµατος 130,00 € 109,20€ 25,00€ 40,00€ 

4 Θεραπεία σαρκοκολπικής ψώρας 70,00 € 58,80€ 27,00€ 30,00€ 

5 Θεραπεία Ερλιχίωσης 100,00 € 84,00€ 50,00€ 30,00€ 

6 Θεραπείες διάρκειας πλέον των 
4ηµερών  

6 €/ηµέρα 5,04€/ηµέρα 3,50€/ηµέρα 4,00€/ηµέρα 

 
Σύνολο Υπηρεσιών   479,64€ 199,50€ 210,00€ 

 
Μέση τιµή υπηρεσιών  43,60€ 18,14€ 19,09€ 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού έλαβε υπ' όψιν: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16375/14-06-2016 και µε αριθµό απόφασης δηµάρχου 1038 διακήρυξη, 

2. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980, 

3. Την υπ’ αριθ. 111/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 

4. Τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων. 

 

η επιτροπή προτείνει ΟΜΟΦΩΝΑ προς την Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της προµήθειας στην 

εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η Α.Ε., η οποία προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των υπηρεσιών…» 

 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 28/80 και του  άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 
   1.-Η έγκριση των δύο πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η Α.Ε.  και µέχρι το ποσό των 40.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, για τις υπηρεσίες  που αναφέρονται αναλυτικά στο πρακτικό Νο2 Της Επιτροπής του 
∆ιαγωνισµού. 
    
 
 
       Η Αντιδήµαρχος  
          Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 
 
 
 
            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
Συνηµµένα: 

1.Τα πρακτικά αξιολόγησης  του διαγωνισµού  

2.Οι οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων  

 
 
 

 Κοινοποίηση :  
1) ∆/νση Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης 


