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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για ψήφιση πίστωσης ποσού 42.500,00 € σε βάρος του Κ.Α.00-6162.019 για την 
υλοποίηση του προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης. 

Στα Σπάτα σήμερα 1 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 15611/27-05-2016 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ζήση Μαρία του Ανδρέα  Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Αποχώρησε μόνο για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Αποστολάτου Χαρούλα. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 23o θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
Το Ν.4039/2012 περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
46 του Ν.4235/2014 σύμφωνα με τον οποίο οι Δήμοι: α) έχουν την ποινική και αστική ευθύνη για βλάβες ή 
ζημίες που προκαλούνται εις βάρος τρίτων από αδέσποτα ζώα συντροφιάς, β) μεριμνούν για τη 
περισυλλογή, τη στείρωση, τον εμβολιασμό και την ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
Την ΚΥΑ 331/10301/2013 για την αντιμετώπιση της λύσσας στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 
3941/120925/2013 σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και προσδιορίζονται οι διαδικασίες παρακολούθησης ζώων ύποπτων για λύσσα.  
Το Π.Δ. 28/80 περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσης. 
Τη με αριθμό 63/2016 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού με τίτλο «Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων 
Ζώων Συντροφιάς». 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.11/1-06-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 195/2016 
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Το γεγονός ότι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος δε διαθέτει υπάλληλο με ειδικότητα κτηνιάτρου, δημοτικό 
κτηνιατρείο ή καταφύγιο αδέσποτων ζώων, επομένως οι κτηνιατρικές πράξεις και εργασίες που είναι 
υποχρεωτικές από το νόμο πρέπει να ανατεθούν σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα διαθέτει την 
κατάλληλη επιστημονική και υλικοτεχνική υποδομή. 
Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 
42.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6162.019 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 που εκδόθηκε στις 
25/4/2015 και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με Β-376/2016.  
Tην 192/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία: 
Εγκρίθηκε η διενέργεια της εργασίας και η υπ’ αριθ. 63/2016 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. 
Καθορίστηκε ως τρόπος διενέργειας της εργασίας ο πρόχειρος διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.28/1980, του υπ’αριθμ. Π.Δ. 60/07, του Ν.3463/06 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του Ν.3852/10 και 
του Ν.3536/2007. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο να λάβει απόφαση με την οποία να: 

1. Ψηφίσει πίστωση ύψους 42.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6162.019 του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2016 για την εκτέλεση του Προγράμματος Στειρώσεων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. 

2. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Προϋπολογισμός 

Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογιστεί σε 42.500€  με τον  Φ.Π.Α. και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους 
του Δήμου και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 βαρύνοντας τον 
κωδικό αριθμό πιστώσεων  Κ.Α 00-6162.019 και με τίτλο «Εφαρμογή προγράμματος στείρωσης 
αδέσποτων». 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Χρόνος και Τόπος  του Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα Διαγωνισμών  (Βασ. Παύλου  & 
Δημάρχου Χρ. Μπέκα-3ος όροφος) από την Επιτροπή Διαγωνισμού την …./…../2016 Ημέρα ………. και από 
ώρα ……..π.μ. έως ώρα ………π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

Για την ανωτέρω εργασία, δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες – 
συμπράξεις - ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 
δικαιολογητικά: 

1ο. Άδεια λειτουργίας κτηνιατρείου ή κτηνιατρικής κλινικής. 

2ο. Άδεια άσκησης του κτηνιατρικού επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ του επιστημονικού υπευθύνου 
κτηνιάτρου.  

3ο. Πιστοποιητικό καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η. (μόνο για νομικά πρόσωπα) από όπου να προκύπτει η 
συνάφεια της επιχείρησης με την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών. 

4ο. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και μεταβολών νομικών προσώπων.  

5ο. Πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών περί ενημέρωσης ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις 
κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6ο. Πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλουν αποδεικτικά 

ΑΔΑ: Ω7Υ6Ω1Χ-4ΓΜ



 

 

 

3 
ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα καταθέσουν 
και όπου θα αναφέρονται:  

1. Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υπόχρεοι να καταβάλουν εισφορές.  

2. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και είναι υπόχρεα στην καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το καταστατικό τους και τη νομοθεσία.  

7ο. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως και ότι έλαβε γνώση των επιτόπιων συνθηκών με εκτίμηση των 
ιδιαίτερων τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην εκτέλεση της εργασίας και αναλαμβάνει 
ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας.  

8ο. Δήλωση του Ν.1599/86 η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση , πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.  

9ο. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται: 

1. Ο ελάχιστος αριθμός στειρώσεων που ο ανάδοχος μπορεί να εκτελέσει στο πλαίσιο 
υλοποίησης των ζητούμενων από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος υπηρεσιών, ανά εβδομάδα, 
ο οποίος δε θα είναι μικρότερος από έξι (6). 

2. Ο ελάχιστος αριθμός νοσηλευόμενων ζώων που ανάδοχος μπορεί να φιλοξενεί στις 
εγκαταστάσεις ανά ημέρα και στο πλαίσιο υλοποίησης των ζητούμενων υπηρεσιών από το 
Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος. Ο αριθμός πρέπει υποχρεωτικά να μην είναι μικρότερος από έξι 
(6).  

3. Η ύπαρξη και λειτουργία ακτινολογικού μηχανήματος στην έδρα του αναδόχου. Εάν δεν 
υφίσταται ο εξοπλισμός, ο συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει προσύμφωνο ενοικίασης ή 
αγοράς ακτινολογικού μηχανήματος όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία του 
προμηθευτή, το είδος και ο τύπος του μηχανήματος.  

4. Ότι η πλήρης λειτουργία του κτηνιατρικού εξοπλισμού παρουσία κτηνιάτρου θα γίνεται 
από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 08:30 μέχρι 17:00 μ.μ. (τουλάχιστο) όσο αφορά 
προγραμματισμένες υπηρεσίες.  

5. ‘Ότι η πλήρης λειτουργία του κτηνιατρικού εξοπλισμού παρουσία κτηνιάτρου σε 
περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών (όπως τροχαία και δηλητηριάσεις), θα γίνεται κατά τις 
απογευματινές και βραδινές ώρες,  τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες μετά από ενημέρωση 
από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

6. Ότι η παραλαβή ζώων για προγραμματισμένες κτηνιατρικές πράξεις θα γίνεται καθημερινές 
από 08:00-15:00. 

7. Τα χαρακτηριστικά του οχήματος (ή των οχημάτων) που θα χρησιμοποιηθεί από τον 
ανάδοχο για τις προγραμματισμένες και τις έκτακτες μεταφορές των ζώων από το Δήμο 
Σπάτων Αρτέμιδος προς την έδρα του και αντίστροφα. Η ύπαρξη ενός τουλάχιστο οχήματος 
είναι υποχρεωτική. 

8. Οι ημέρες και οι ώρες της εβδομάδας που θα πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες 
μεταφορές των ζώων από το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος προς την έδρα του αναδόχου και 
αντίστροφα. Θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθούν δύο τουλάχιστο ημέρες και το 
αντίστοιχο χρονικό περιθώριο το οποίο θα είναι τουλάχιστο τρεις ώρες και όχι μετά την 
16:00.  

9. Η οδική χιλιομετρική απόσταση της έδρας του αναδόχου (όχι σε ευθεία ακτίνα) από το 
κεντρικό δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων από το Δημαρχείο του Δήμου 
Σπάτων – Αρτέμιδος 

10ο. Τεχνική Έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Προσφορές 

5.1 Με ποινή να μη γίνουν δεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
θα φέρει υποφακέλους σε δύο αντίγραφα με τις  ακόλουθες ενδείξεις: 

α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα.  

β) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου. 
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γ) Τον  αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 

δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Αυτός ο 
υποφάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις : 

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με κεφαλαία γράμματα.  

β) Τον πλήρη τίτλο του Δήμου. 

γ) Τον  αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας. 

δ) Την  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. 

5.2  Προσφορά για μέρος της ποσότητας (του πακέτου υπηρεσιών) απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

5.3 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές  εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

5.4 Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές  και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

6.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από 
την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

6.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 

6.4 Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ενστάσεις 

7.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής 
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής: 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης έως και την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες 
αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού 
και η σχετική απόφαση εκδίδεται από την Οικονομική Επιτροπή το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν 
από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν, μόνο από 
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του 
και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και 
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 

7.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

7.3 Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τρόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

8.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών 
και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή 
προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη 
λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. 

8.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και 
αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά σειρά παράδοσής τους 
και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που περιέχει την 
οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός του 
συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η 
επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό. 

8.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην 
αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

8.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων 
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους, καλούνται δε οι αποκλεισθέντες να παραλάβουν τα 
σχετικά έγγραφα μαζί με την σφραγισμένη προσφορά τους.  

8.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται το άνοιγμα των 
οικονομικών προσφορών. 

8.6  Αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται τα ποσοστά 
έκπτωσης στο πρακτικό του διαγωνισμού ανακοινώνοντας τες μεγαλόφωνα. 

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός με μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση που 
περισσότεροι του ενός προσέφεραν την ίδια τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. 

8.7 Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση της δεν 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Δήμου. 

8.8 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε χρόνο όχι 
μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν 
προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 
κυρώσεις. 

8.9 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο 
πρωτόκολλο του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Ποσοστό έκπτωσης - Κρατήσεις 

9.1 Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί 
υποχρεωτικά σε ακέραιο ποσοστό επί τοις εκατό. 

9.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με τις αντίστοιχες 
κρατήσεις φόρου εισοδήματος και  κράτηση 0,10% επί του συμβατικού ποσού προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (κατάθεση σε τράπεζα παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011) 
καθώς και με κάθε άλλη κράτηση  που τυχόν θα ισχύει  κατά την ημέρα του διαγωνισμού. 

9.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με την δαπάνη δημοσιεύσεως της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

10.1 Πριν από  την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σε ποσοστό  5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.  

10.2 Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 5 της παρούσας όροι 
εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος.  
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10.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης  ορίζεται  σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο 
όνομα του αναδόχου εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
στο λογιστήριο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης είναι με σειρά ισχύος τα παρακάτω: 

1. Το συμφωνητικό. 
2. Η παρούσα διακήρυξη. 
3. Η 63/2016 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. 
4. Η οικονομική προσφορά. 
5. Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Αυξομειώσεις ποσοτήτων 

Οι ποσότητες των ζητούμενων υπηρεσιών μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 
και μέχρι της συμπλήρωσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης.  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Ειδικοί όροι 

1. Το προσωπικό το οποίο διαχειρίζεται τον εξοπλισμό πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο 
και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προφύλαξης. 

2. Ο εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού που θα εκτελεί την εργασία θα αποτελείται από όλα 
όσα ορίζει η σχετική εν ισχύ νομοθεσία. 

3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται 
και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η 
απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει 
αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

4. Ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αποζημίωση από ατυχήματα προς τρίτους 
ή από βλάβες και φθορές σε υλικά, οχήματα, δίκτυα κλπ. που πιθανά μπορεί να προκληθούν 
κατά την διάρκεια εκτέλεσης ή εξ’ αιτίας της πραγματοποιηθείσας εργασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση: Βασ. Παύλου & 
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Δημάρχου Χρ. Μπέκα (3ος όροφος), Τηλέφωνο :213-2007397 FAX : 210-6630163. Επίσης τεύχη της 
διακήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο  

Δημοσίευση 

Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 3548/07 και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1.Ψηφίζει πίστωση ύψους 42.500,00€ σε βάρος του Κ.Α.00-6162.019 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2016 για την εκτέλεση του Προγράμματος Στειρώσεων Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, σύμφωνα με 
την συνημμένη ΠΑΥ με αριθμό Β-376/2016 και 

2.Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας απόφασης. 

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μπάτρης Παναγιώτης, για τους λόγους που 
αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/2016. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 1.  Δούρος Σωτήρης του Χρήστου 
 2.  Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη 
 3.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  4.  Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου 
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