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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-8-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..292/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..25ης/29-8-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Αυγούστου 2019.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..09:00.. 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. 
33013/23-8-2019.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Επαναληπτικού 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου  για την 
προµήθεια ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων και 
λήψη σχετικής απόφασης».  
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3  (δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ ΑΥΤΟΥ 2018-2019», CPV : 39830000-9   Α∆ΑΜ: 
18REQ003903554 και 2) Έγκριση ανάδειξης οριστικών  αναδόχων  τις 
εταιρείες :   α) ΝΕΑΣΗ ΜΟΝ ΕΠΕ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Α- ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ & 
Γ - Α’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) και β) ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ για τις ΟΜΑ∆ΕΣ (Β -ΝΠ∆∆ Η ΕΣΤΙΑ & ∆- Β’ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ)» 

� 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη 
οριστικών αναδόχων  για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο4 για το διεθνή διαγωνισµό "Ενεργειακή 
αναβάθµιση - αυτοµατοποίηση συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων 
χώρων - εφαρµογές smart cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο 
∆ιονύσου".».  
ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιαβίβαση της αριθ. 97/2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 
ΨΡΞΕΟΛ∆Μ-ΩΡΨ) απόφασης του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ»» για λήψη 
απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθ. 498/12-12-2018 (Α∆Α: 
Ω194Ω93-ΣΜΙ) απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «Σύνταξη 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019». 
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ΘΕΜΑ 3ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου». 
 
 
  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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης.  
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Κριεµάδης Στέφανος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος 
«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού  
ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων  για εργασίες 
περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας ότι 
πρέπει να συζητηθεί λόγω α) λήξης των Συµβάσεων και β)  έναρξης της νέας 
∆ηµοτικής περιόδου & του χρόνου που απαιτείται για την επικύρωση των 
σχετικών Αποφάσεων ανάδειξης,  των Οργάνων ∆ιοίκησης του ∆ήµου από 
τον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος «Έγκριση 
πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος ανοικτού  ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων  για εργασίες περίθαλψης 
και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..292/2019.. 
 

� 3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 
αποτελέσµατος ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισµού και ανακήρυξη 
οριστικών αναδόχων  για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Την υπ’ αριθ.  250/12.07.2019 

Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία α.) εγκρίθηκαν τα  

Πρακτικά Νο1/04.07.2019 & Νο2/05.07.2019  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού β)ανακηρύχθηκε ο 

κτηνίατρος    ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΦΜ 139585249,∆ΟΥ 

Λάρισας  και µέχρι το ποσό των 80.000,00 συµπ/νου του 

αναλογούντος ΦΠΑ  ως προσωρινός ανάδοχος για την οµάδα Α 

«Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και β) 

ανακηρύχθηκε η  επιχείρηση  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» µε 

ΑΦΜ. 999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των 25.000,00€ 

συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  ως προσωρινός ανάδοχος για την 

οµάδα Β «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς»     

2.  Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31196/30.7.2019 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε µε e-mail για να 

προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχός  τα προβλεπόµενα από την 

διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δέκα ηµερών. 

3. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 32270/9.8.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της  επιχείρησης  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» 

4. Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 32228/9.8.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  του κτηνίατρου    ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

1. Το ΑΠΟ 27.08.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 

196/11.06.2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 

οποίο : 

 

 «….Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 

προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω 

διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των εταιρειών:  

α)  «ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» µε α/α προσφοράς 

142575 

β) «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», µε α/α προσφοράς 142131 

 

Με την υπ΄αριθ. 250/12.07.2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες 

µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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Σε συνέχεια της 250/12.07.2019  ΑΟΕ , απεστάλη στις ανωτέρω εταιρείες, 

µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθ. πρωτ. 31196/30.7.2019 µε 

την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα (10)  ηµερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν.4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.   

Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 

κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την Τρίτη  30/07/2019.  Οι 

προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν: «ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ»για την οµάδα Α ηλεκτρονικά την  Τετάρτη  07/08/2019 το 

φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο 

του ∆ήµου στις  09/08/2019 (αρ. Πρωτ 32228) & η  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε», ηλεκτρονικά την Πέµπτη 08/08/2019 και σε έντυπη µορφή στο 

πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 09/08/2019(αρ. Πρωτ 32270). 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή.  

Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  

 

Η Επιτροπή προχώρησε στις 12/08/2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 Όπως διαπιστώθηκε: 

1) για την εταιρεία «ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 

07/08/2019 και προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µε το υπ. 

αριθ. Πρωτ. 32228/9.08.2019. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην  

αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών 

του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 
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Αντίγραφο Βεβαίωσης Συνδροµής Νόµιµων Προϋποθέσεων ΄ 

Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλµατος (Αρ. Πρωτ.: Ε375/15-01-2019) 

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση (Αρ. Πρωτ.: 28099/30-07-

2019) 

Αντίγραφο Αποδεικτικού Ενηµερότητας για Χρέη Προς το ∆ηµόσιο 

Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το αρθρ. 22 του Ν. 1599/1986 και της µε 

αρ. Πρωτ. 22544/13-06-2019 ∆ιακύρηξης του ∆ήµου ∆ιονύσου περί 

ακριβών αντιγράφων.  

Υπεύθυνη δήλωση περί µη πτωχευτικής ικανότητας – διαδικασίας 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ούτε υποχρέωσης προσκόµισης Πιστοποιητικού 

από τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων. 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  

 

Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η 

κατακύρωση της οµάδας Α µε τίτλο  «Κτηνιατρικές Εργασιες για Σκύλους και 

Γάτες» στην εταιρία « ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ »  

καθώς η οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους 

της διακήρυξης και η χαµηλότερη µεταξύ των συµµετεχόντων.  

 

2) για την εταιρεία «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. » υποβλήθηκαν 

δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 08.08.2019  και σε 

έντυπη µορφή µε το υπ. αριθ. Πρωτ. 32270/09-08-2019. Στη συνέχεια η 

Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων 

επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν 

τα ακόλουθα: 

1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου Χρήστου Κτενά του Γεωργίου 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  
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3. Υπεύθυνη δήλωση περί µη έκδοσης σε βάρος κ. Κτενά απόφασης 

αποκλεισµού (άρθρο 74 του ν. 4412/2016) 

4. Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο  

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 

6. Γενικό Πιστοποιητικό από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Αθήνας 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί κατάθεσης ακριβών αντιγράφων των 

πρωτοτύπων (παρ.6 αρ.22 του ν.1599/1986) 

8. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη επιβολής προστίµων από το Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας 

9. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου πτωχεύσεων 

10. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 

11. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης άρθρ.99 Ν.3588/2007 

12. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών περί µη πτωχεύσεως (Αρ.  

Πρωτ.:19162/2019) 

13. Πιστοποιητικό περί µη Θέσεως σε Αναγκαστική ∆ιαχείριση (Αρ. 

Πιστ/κού: 8275/2019) 

14. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου περί λύσεως της 

εταιρίας 

15. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης για υπαγωγή 

στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (Αρ. Πιστ/κού: 44509/2019) 

16. Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου Εκκαθαριστή/ 

συνεκκαθαριστή 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  

 

Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η 

κατακύρωση  της οµάδας Β  µε τίτλο «Φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων ∆ήµου 

∆ιονύσου»  στην επιχείρηση  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» καθώς  η 

οικονοµική προσφορά που κατέθεσε ήταν σύµφωνη µε τους όρους της 

διακήρυξης και χαµηλότερη του προϋπολογισµού (οµάδα Β) . 
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Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 

πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα..…» 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για: 

 

 

1.- Την έγκριση του από 27.08.2019 Πρακτικού Νο3 της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού . 

 

2.- Την ανακήρυξη του κτηνιάτρου   ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, 

ΑΦΜ 139585249,∆ΟΥ Λάρισας  και µέχρι το ποσό των 80.000,00 

συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  ως οριστικό ανάδοχο για την οµάδα 

Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»καθώς η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η  

χαµηλότερη .  

 

3.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» 

µε ΑΦΜ. 999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των 25.000,00€ 

συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ  ως οριστικό ανάδοχο για την β 

«Φιλοξενία 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  του  

προϋπολογισµό εκάστης εργασίας .  

 

Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 

δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθ.  250/12.07.2019 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής.     
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 31196/30.7.2019 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 32270/9.8.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  της  επιχείρησης  «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» 

� Τον υπ’ αριθ. πρωτ. 32228/9.8.2019  φάκελο µε τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης  του κτηνίατρου    ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

� Το ΑΠΟ 27.08.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.- Εγκρίνει το από 27.08.2019 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για εργασίες 

περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου. 

2.- Ανακηρύσσει τον κτηνίατρο ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, ΑΦΜ 

139585249,∆ΟΥ Λάρισας και µέχρι το ποσό των €80.000,00 συµπ/νου 

του αναλογούντος ΦΠΑ ως οριστικό ανάδοχο για την οµάδα Α 

«Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» καθώς η 

προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης 

και τις τεχνικές προδιαγραφές και η οικονοµική του προσφορά ήταν η  

χαµηλότερη .  

3.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ E.Ε.» µε 

ΑΦΜ. 999025719 ∆ΟΥ: Κηφισιάς και µέχρι το ποσό των €25.000,00 

συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ ως οριστικό ανάδοχο για την β 

«Φιλοξενία 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  του  

προϋπολογισµό εκάστης εργασίας .  

 

Οι ανωτέρω συµβάσεις σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 

δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού αντικειµένου. 

 
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Κριεµάδης Στέφανος. 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

 

ΑΔΑ: 6ΚΒ1Ω93-3Α5


		2019-09-02T12:26:11+0300
	Athens




