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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..18η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 18ης-9-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..266/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..18ης/18-9-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..18η Σεπτεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..25854/14-9-2015.. 
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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
Συντήρηση Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
Πρασίνου»». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€+ΦΠΑ23% για 
συµµετοχή υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο σχετικό µε 
τις ‘’Αλλαγές στο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’». 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο 1 για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση 

και Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων»και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Έπιπλα και σκεύη» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης  ∆ηµήτριος    2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Στάικος Θεόδωρος  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..266/2015.. 
 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο 1 για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση 

και Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων»και λήψη σχετικής απόφασης». 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση. 

 
  Με την υπ αριθ 47/2015  απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε: η 
διενέργεια για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και Εµβολιασµός Αδέσποτων 
Ζώων» µε την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου  διαγωνισµού.       

Με την υπ’αριθ.200/30-6-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση «Παροχή 
Υπηρεσιών Στείρωση και Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων», ποσού 35.000,00  σε 
βάρος του ΚΑ 15.6142.0004 µε την ονοµασία « Αµοιβή για την περισυλλογή και 
στείρωση αδέσποτων ζώων»,ποσού 35.000,00€ 
και β) η υπ΄ αριθ 1/2015 µελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού . 
 Με την 217/20-7-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπή τροποποιήθηκαν  οι 
όροι πρόχειρων διαγωνισµών ως προς το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής . 

Με την 234/20-7-2015 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπή αναπροσαρµόστηκε 
το ΦΠΑ από 13% σε 23%   
 
 Με την υπ’αριθ 1606/22835/6-8-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 2/9/2015 . 
 
 Την 2/9/2015 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και Εµβολιασµός 
Αδέσποτων Ζώων», που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 85/2015  απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  προκειµένου να διενεργήσει τον  διαγωνισµό για την 
ανάδειξη αναδόχου της πιο πάνω Υπηρεσίας   και συνέταξε το από 2/9/2015   
πρακτικό Νο1. 
  

 Κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού προσήλθε και έλαβε   µέρος( 1) ένας    
ενδιαφερόµενος ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής  διαπιστώθηκε ότι τα 
δικαιολογητικά  του συµµετέχοντα  ήταν πλήρη, καθώς επίσης και η  τεχνική 
προσφορά  του. 

Στην συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση 
της οικονοµικής προσφοράς η οποία παρατίθεται  στον παρακάτω συνηµµένο 
πίνακα: 

α/α Εργασία                  
Tιµή µονάδας  
Ενδεικτικού 

προϋπολογισµού 

   Τιµή 
µονάδας 
Κ.ΚΤΕΝΑ 

 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   

1 Στείρωση αρσενικού ζώου 70,00 €  50,00 € 
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2 Στείρωση θηλυκού ζώου 75,00€     
 50,00€ 

3 Ηλεκτρονική σήµανση (τοποθέτηση 
microchip) 20,00 €    

10,00 € 

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

20,00 € 

      
   
 
 10,00 € 

5 Ευθανασία ανίατος πάσχοντος ζώου 50,00 €       
  10,00 € 

 
Β.ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ  
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
 

 
 

 

1 Εξέταση καλααζάρ 15,00 €     
 10,00 € 

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

15,00 € 
   
 
 10,00 € 

3 Θεραπεία αφροδίσιου νοσήµατος 130,00 €     
 50,00 € 

4 Θεραπεία σαρκοκολπικής ψώρας 70,00 €  30,00 € 

5 Θεραπεία Ερλιχίωσης 100,00 €  50,00 € 

6 Θεραπεία διάρκειας πλέον των 4 ηµερών 6,00 €/ηµέρα    4,00 
€/ηµέρα 

 
Μετά τα παραπάνω η επιτροπή πρότεινε  την κατακύρωση της εργασίας «Παροχή 
Υπηρεσιών Στείρωση και Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων» στον ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ  
µέχρι του ποσού των 35.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Π∆ του 28/80 και το 
άρθρο 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται: 
 
  1.-Η έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης . 
  2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και 
Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων» στον ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ   αντί του συνολικού ποσού  
35.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  .  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
1. Εγκρίνει το πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 

αξιολόγησης του διαγωνισµού για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και 
Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων». 
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2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και 
Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων» στον ΚΤΕΝΑ ΧΡΗΣΤΟ αντί του συνολικού 
ποσού των  €35.000,00 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 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   
4. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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