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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..17η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-7-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..244/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..7ης/7/2014.. της ..17ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Ιουλίου 2014.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..21821/1-7-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 7-7-
2014, του Προέδρου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  1) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 7.380,00€ του 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014, 2) των τεχνικών προδιαγραφών και 3) της απ’ 
ευθείας ανάθεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ α) 
Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας ∆ήµου ∆ιονύσου και β) Ύδρευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου»». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης 

νεκρών ζώων και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 
Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, κατά 
τη ∆ιακοπή Ρεύµατος της ∆ευτέρας 30 Ιουνίου 2014». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση καταγραφής στα βιβλία του ∆ήµου οικοπέδου του πρώην 
∆.∆ροσιάς» 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Βαφειάδου Τούλας - Ευστρατίας». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έκδοση  χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου 
του ∆ήµου Χαχαλή Ασηµίνας». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 615€». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ» συνολικού ποσού 664,20 €». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 369 €». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 738 €». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΤΟΠΙΚΟ ΒΗΜΑ» συνολικού ποσού 492 €». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 
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1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.        Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
2. Κοντάκης Κυριάκος    Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη   Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής    
5. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
 
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
Η ∆Σ κ. Τζανετή Αγάθη-Έλλη απείχε της συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης δηλώνοντας κώλυµα αφού συµµετείχε στην γνωµοδοτική επιτροπή του 
∆ιαγωνισµού. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..244/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης 

νεκρών ζώων και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 

 
 
  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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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Ο
Σ (ΕΥΡΩ) 
ΜΕΛΕΤΗ

Σ  

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΕΥΡΩ)  
KAFSIS  

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

 
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% 

 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Στον εν λόγω διαγωνισµό συµµετείχε 
µόνο µια ενδιαφερόµενη εταιρεία η « KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». 
Απ’ ότι φαίνεται η εταιρεία αυτή εγνώριζε εκ των προτέρων ότι είναι η µόνη που 
συµµετείχε στο διαγωνισµό και για το λόγο αυτό έδωσε µηδενική έκπτωση επί του 
συνολικού προϋπολογισµού της σχετικής δαπάνης. Είναι προφανές ότι η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό εταιρεία λειτούργησε κατ’ αυτό τον τρόπο και εκ του ασφαλούς, διότι 
δεν λειτούργησε ο επιδιωκόµενος ελεύθερος ανταγωνισµός, προς οικονοµικό όφελος 
του ∆ήµου. Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την επανάληψη της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, δεδοµένου ότι η υπ’ όψιν προµήθεια υπηρεσιών δεν είναι επείγουσα, ή 
τουλάχιστον αν ζητηθεί από την  ενδιαφερόµενη Α.Ε. να βελτιώσει την προσφορά της 
δίδοντας µία έκπτωση έστω και µικρή της τάξεως των 10-15%. Αν δε γίνει δεκτή η 
πρότασή µου αυτή θα καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80  
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� 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 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 

 
   Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

1. Εγκρίνει το από 20/6/2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών ζώων». 

2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Προµήθεια υπηρεσιών διαχείρισης νεκρών 

ζώων», στην KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, µέχρι του ποσού των  

€19.803,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Καλαφατέλης Ιωάννης 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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

ΑΔΑ: 7ΣΝ1Ω93-4Χ1


		2014-07-11T08:17:46+0300
	Athens




