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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..116/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/9-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..11450/5-5-2016.. 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∆: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς επί των διαπιστώσεων της µε 
αρ.πρωτ.221/2015 πρόσκλησης – εισήγησης Προέδρου της 4ς/2015 συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και της µε αρ.πρωτ.261/2015 Πρόσκλησης και 270/2015 εισήγησης 
Προέδρου της 5ης /2015 συνεδρίασης της Σ.Ε. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.» 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 

υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων ». και λήψη σχετικής 
απόφασης. 

ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση α) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 
2015 –ΕΛΟΤ 1429  :2008  συνολικού προυπολογισµού 59.901,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και β) της υπ΄αριθµ. 9857/11-4-2016 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ αριθµ. 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε». κατά του 
Πρακτικού Νο1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές,Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα Α: 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2016  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2016». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. 31/2016 και 32/2016  
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Ιανουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Φεβρουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2016». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. 
∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  υψους 43.911,00 € για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων στη 
συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-Τραπεζούντος στη δ.κ 
Αγ.Στεφάνου» 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-
Τραπεζούντος στη δ.κ Αγ.Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης: ‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό 
συνεργάτη του ∆ήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της 
δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής 
εξουσιοδότησης – έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα πυρκαγιά 
στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 15.04.2015». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προυπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αίτηµα του κ.Κριεµάδη Βασιλείου για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». Αποσύρεται από την Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
 
 
 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. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως των θεµάτων 1 και 2 ως 
µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..116/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 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 : 
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     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 :  
    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€ 
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 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 : 

 
   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 Οικονοµική Επιτροπή 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
για την παροχή υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων». 
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2. Κατακυρώνει το διαγωνισµό 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 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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