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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αγ. Στέφανος  22   /04/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αριθ. πρωτ : 10704             
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ –Τ.Κ. 145 65 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Χρυσαφογεώργη Μαρία   
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630                                                                                                                                    
       
 
 

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 21/08.03.2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της εργασίας « Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων», µε την  διαδικασία του πρόχειρου 
διαγωνισµού . 
      Με την υπ’ αριθ. 79/22.03.2016 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής : α) εγκρίθηκε η 
δαπάνη για την ανάθεση της εργασίας, η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€ σε 
βάρος του ΚΑ 15.6142.0001 του προϋπολογισµού ο.ε. 2016 ,  β)  εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 25/2015 
µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης. 
  Με την υπ αριθ. 625/8148/30.03.2016 Απόφαση ∆ηµάρχου προκηρύχθηκε  ο 
διαγωνισµός για τις 05.04.2016. 
 
 Στις 05.04.2016 η Επιτροπή συγκροτήθηκε και  συνέταξε το πρακτικό Νο1 που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο :  
 
« ….Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ΄όψιν της τους όρους της υπ΄αρίθ .πρωτ. 8148/30-03-2016 
διακήρυξης και αφού ήρθε η ώρα έναρξης της δηµοπρασίας , δηλ. 09:30 π.µ. κάλεσε τους 
ενδιαφεροµένους να προσέλθουν για να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
    Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού προσήλθαν και κατέθεσαν φάκελο προσφοράς 
οι εξής : 
     Α)ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΑΕ 
        Πικέρµι Αττικής , 21ο χλµ Λ.Μαραθώνος ΤΚ 19009, 2106038023-24-28 
 
     Β)ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  , Κτηνίατρος  , Ν.Ερυθραία, Ρήγα       

                                      Φεραίου 11, τκ 14671 ,τηλ.6944390555 
   Στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας κατατέθηκε φάκελος προσφοράς της: 
        ΕΙΡΗΝΗ ∆. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , µε ΑΠ.8513/ 04-04-2016, Σολωµού 15, ∆ροσιά .  
 
 Παρελθούσης της ώρας επίδοσης των προσφορών δηλ.10:00 π.µ και µη υπάρχοντος άλλου 
ενδιαφερόµενου , η Επιτροπή κλείνει το διαγωνισµό στο σηµείο αυτό και προχωρά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής . 
   Ακολουθεί η αποσφράγιση των φακέλων των συµµετεχόντων και παραλαβή- µονογραφή των 
δικαιολογητικών συµµετοχής . 
    Η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών τα οποία ήταν όλα 
πλήρη.    
    Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο φακέλων  της Τεχνικής Προσφοράς των 
συµµετεχόντων και διαπιστώθηκε ότι :  
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    Η  κα ΕΙΡΗΝΗ ∆. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ δηλώνει περιορισµό ως προς τον αριθµό περιστατικών που 
µπορεί να εξυπηρετήσει ανά βδοµάδα. Συγκεκριµένα δηλώνει ότι µπορεί να εξυπηρετήσει µέχρι 8 
περιστατικά εβδοµαδιαίως , όρος που είναι εκτός των όρων της διακήρυξης. 
   Συνεπώς η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού  απορρίπτει την προσφορά της και δε θα προβεί στην 
αποσφράγιση φακέλου της οικονοµικής της προσφοράς. 
    Οι τεχνικές προσφορές των υπολοίπων είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και 
αφορούν το σύνολο των εργασιών της. 
     Στη συνέχεια η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων που κρίθηκαν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο 
στάδιο κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης : 
  Α) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΑΕ 
  Β) ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύµφωνα µε το Άρθρο 20 του 
Π∆ 28/1980 στη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών στο Τµήµα Προµηθειών , ∆/νση :Αθ.∆ιάκου 1 
και Λ.Μαραθώνος , 2132030613 
     
    Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό …..» 
 

 Στις 18.04.2016 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 :  

 
« ….Από την αποσφράγιση προέκυψε ότι οι συµµετέχοντες προσέφεραν τις κάτωθι τιµές :  
 
 
α/α Εργασία Τιµή 

 µονάδας 
προϋπολογισµού 

Νοσοκ. 
Ζώων 
Αθηνών 

Κτενάς 
Χρήστος 

 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Στείρωση αρσενικού ζώου 70,00 € 46,20€ 50€ 
 Στείρωση θηλυκού ζώου 75,00 € 49,50€ 50€ 
 Ηλεκτρονική σήµανση (τοποθέτηση 

microchip) 
20,00 € 13,20€ 10€ 

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

20,00 € 13,20€ 10€ 

 Ευθανασία ανίατος πάσχοντος ζώου 50,00 € 33,00€ 5€ 
 Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
 Εξέταση καλαζαάρ 15,00 € 9,90€ 10€ 
 Εξετάση αίµατος που θα περιλαµβάνει: 

γενική εξέταση αίµατος, έλεγχος νεφρών, 
συκωτιού 

15,00 € 9,90€ 8€ 

 Θεραπεία αφροδίσιου νοσήµατος 130,00 € 85,80€ 50€ 
 Θεραπεία σαρκοκολπικής ψώρας 70,00 € 46,20€ 30€ 
 Θεραπεία Ερλιχίωσης 100,00 € 66,00€ 50€ 
 Θεραπείες διάρκειας πλέον των 4ηµερών  6 €/ηµέρα 3,96€ 4€ 
 

Σύνολο Υπηρεσιών ηµέρας   376,86€ 277,00€ 

 
 
   Συνεπώς η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή την 
κατακύρωση των υπηρεσιών στον Κτενά Χρήστο διότι θεωρεί ότι η προσφορά του είναι πιο 
συµφέρουσα για το ∆ήµο ∆ιονύσου.  
 
    Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή κλείνει το παρόν πρακτικό …» 

 
 

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

 



 
3 

   1.-Η έγκριση των δύο πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
. 
   2.-Η κατακύρωση του διαγωνισµού στον Κτενά Χρήστο και µέχρι το ποσό των 
20.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, 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 
 

 
 


