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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..14η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-7-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..185/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14η/11-7-2017.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .11η Ιουλίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..8:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..20715/10-7-
20174.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση της 101/2017 ΑΟΕ περί Έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης 
Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για 
την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»». 

ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιευκρίνηση σχετικά µε τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO που απαιτούνται στον ανοιχτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε τίτλο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού Παρακολούθησης Συντήρησης και 
Υλικού & Λογισµικού Έκδοσης ∆ελτίων Κίνησης ∆ήµου ∆ιονύσου» . 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
υπηρεσίας καθαρισµού (αποψίλωση) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για 
πυροπροστασία.». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4 Καλαφατέλης Ιωάννης  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
 

ΑΔΑ: ΨΞΓ8Ω93-ΛΡΛ



 

2 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε στην επιτροπή τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 
των θεµάτων λέγοντας ότι  η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την 
αντιµετώπιση θεµάτων που ανακύπτουν α) για την προστασία της δηµόσιας 
υγείας, β) της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την Προµήθεια 
Υλικού & Λογισµικού ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, Λογισµικού 
Παρακολούθησης Συντήρησης και Υλικού & Λογισµικού Έκδοσης ∆ελτίων 
Κίνησης ∆ήµου ∆ιονύσου και γ) για την θωράκιση του ∆ήµου κατά την 
αντιπυρική περίοδο.  
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού έλαβε υπόψη της:  
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..185/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για 
την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  164/04.07.2017 
Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής,  µε  την  οποία εγκρίθηκε το 
πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην επιχείρηση «Νοσοκοµείο ζώων 
Αθηνών Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. 
«Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών» ως προσωρινός µειοδότης και µέχρι το 
ποσό των  62.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ24%. 

  
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20004/04.07.2017 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από 
την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης έως την Παρασκευή 
14.07.2017. 

 
3. Το από 06.07.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
150/12.06.2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε το 
οποίο : 

 
 «…Με το υπ’ αριθ. Νο 1/28.06.2017 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισµού για την «Περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου 
∆ιονύσου»  (Αριθ. ∆ιακήρυξης 1637/18158/16.06.2017), η παρούσα Επιτροπή 
πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης « Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Νοσοκοµείο 
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Ζώων Αθηνών» για την οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς» ως προσωρινού αναδόχου. 
 
Με την υπ΄αριθ. 164/04.07.2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η 
επιχείρηση  «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ 
20004/04.07.2017 πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού   να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός 10 ηµερών από 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 της 
διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 
04.07.2017 µε e-mail. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στην υπηρεσία το 
σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών την 06.07.2017 (αρ. πρωτ. 20368), 
συνεπώς  εµπροθέσµως.  
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν µε αυτόν.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των 
δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα 
στο φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Αντίγραφα Ποινικών Μητρώων (3) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
2.Φορολογική Ενηµερότητα 
3.Ασφαλιστικη Ενηµερότητα 
4.Πιστοποιητίκα : περί µη πτωχεύσεως, περί µη θέσεως σε αναγκαστική 
διαχείριση, περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης, 
περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας, περί µη 
κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων, περί µη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 
για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, περί µη κατάθεσης 
δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν.3588/2007),περί 
µη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή 
5.Πιστοποιητικό εµπορικού και βιοµηχανικού επιµελητηρίου Αθηνών 
6. Νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης 
 
Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το 
άρθρο 16 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να  
κατακυρωθεί στην επιχείρηση « Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών» η 
οµάδα Α «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» γιατί κατέθεσε 
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.…» 
 

4. Το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016 όπου η υποβολή µόνο µίας 
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.  
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Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 

 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο2/05.07.2017  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Την ανακήρυξη της επιχείρησης  «Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. 
«Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών, ΑΦΜ 094497267,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
µε έδρα επί του 21ου χιλ. Λ. Μαραθώνος ,Πικέρµι για την οµάδα Α 
«Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  και µέχρι το 
ποσό των  62.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ24% ως οριστικού αναδόχου 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
Η ανωτέρω σύµβαση 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. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  164/04.07.2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1  της Επιτροπής ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός στην επιχείρηση 
«Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη 
Εταιρεία» µε δ.τ. «Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών» ως προσωρινός 
µειοδότης και µέχρι το ποσό των  62.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ24%. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 20004/04.07.2017 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα από 
την διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης έως την Παρασκευή 
14.07.2017. 
� Το από 06.07.2017 Πρακτικό Νο2  της Επιτροπής ∆ιενέργειας 

∆ιαγωνισµού 
� Το άρθρο 117 παρ.3 του Ν.4412/2016 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1.- Εγκρίνει το Πρακτικό Νο2/05.07.2017 της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 

 
2.- Ανακηρύσσει την επιχείρηση «Νοσοκοµείο ζώων Αθηνών 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και είδη Ανώνυµη Εταιρεία» µε δ.τ. 
«Νοσοκοµείο Ζώων Αθηνών», ΑΦΜ 094497267,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 
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µε έδρα επί του 21ου χιλ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι για την οµάδα Α 
«Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και µέχρι το 
ποσό των €62.000,00 συµπ/νου ΦΠΑ24% ως οριστικού αναδόχου 
καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές . 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
 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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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