
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Σπάτα, 6/12/2016 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       Αρ. Πρωτ.: 36962 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ : ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ   

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04   

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου  

Τηλ.: 213 2007395  

Fax.: 210 6630163  

e-mail: kostantonopoulou@spata-artemis.gr   

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς έτους 2016» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 408 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 εδ.  

2  του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), 

4) Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α. Β-575/2016 Πρόταση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, 

5) Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 16REQ005262268,  

6) Την 398/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΞΠΖΩ1Χ-4Ρ5 σύμφωνα με την οποία 

έχει ψηφιστεί και διατεθεί  πίστωση ποσού 3.496,80 € με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6162.018  

του προϋπολογισμού 2016, και η οποία έχει αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 16REQ005353665 (ως εγκεκριμένο αίτημα), 

7) Την αρ. 370/2016 απόφαση του Δημάρχου για την διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο 

«Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2016». 

8) Την με αρ. πρωτ. 34309/15-11-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  

9) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 

2016», όπως, ειδικότερα, περιγράφεται στη με αρ. 98/2016 μελέτη της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου,  

10) Το από 1/12/2016 πρακτικό αξιολόγησης προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια 

επιτροπή εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς έτους 2016» στη σχολή εκπαίδευσης σκύλων ΠΑΝΣΙΟΝ «JACKIE & GINO» 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΑΦΜ 036769110- Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ- ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ – 19001 
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ΚΕΡΑΤΕΑ,  έναντι του ποσού των 2.820,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύνολο προσφοράς 

3.496,80 ευρώ. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α) Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2016», 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην αρ. 98/2016 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, 

Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου, στη σχολή εκπαίδευσης σκύλων ΠΑΝΣΙΟΝ «JACKIE & 

GINO» ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΦΜ 036769110- Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ- ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ – 

19001 ΚΕΡΑΤΕΑ,  έναντι του ποσού των 2.820,00 ευρώ, (πλέον Φ.Π.Α. 24%), σύνολο προσφοράς 

3.496,80 ευρώ. 

Β) Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει 

εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 00-6162.018 με τίτλο «Φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2016». 

Γ) Ως χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα των έξι (6) μηνών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.  

Δ) Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, 

μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. 

Ε) Στη σύμβαση, η οποία θα συναφθεί, θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 

σύμφωνα με τη μελέτη της προς ανάθεση υπηρεσίας. 

 

                                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  

                                                                                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ   
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