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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 
 

             

Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 28/7/2017 πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς». 

Στα Σπάτα σήμερα 8 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 25627/4-08-2017 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε 
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα 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 έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 
Ουδείς. 

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Γιαμβριά Γιώτα. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Πρόγραμμα στείρωσης 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς», το από 28/7/2017 πρακτικό, το οποίο παρατίθεται παρακάτω: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
΄΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ΄΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ        : 44.950,12  € με Φ.Π.Α. 24% 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 190/2017 
          Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 28/07/2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 
13:00΄ μ.μ., συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών που ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 72/2017 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε η 
προσωρινή μειοδότρια εταιρεία ΄΄ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.΄΄ και αφορούν το συνοπτικό 
διαγωνισμό, για την υπηρεσία : 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.24/8-08-2017 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

 
Αριθμός  Απόφασης 377/2017 
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1. ΓΚΡΕΚΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ…….., πρόεδρος,  
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ………..., αντιπρόεδρος & 
3. ΠΑΝΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ………., μέλος. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία της επιτροπής, ο  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά του άρθρου 17 της διακήρυξης που υπέβαλε 
εμπρόθεσμα η προσωρινή μειοδότρια εταιρεία ΄΄ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.΄΄ . 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ως άνω εταιρεία υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:  

- Καταστατικά εταιρείας. 
- ΓΕΜΗ 
- Αντίγραφα ποινικού μητρώου του προέδρου & των μελών του Δ.Σ. 
- Πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, κ.λ.π. 
- Πιστοποιητική επιμελητηρίου 
- Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα. 

Ενώ αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού & του τρόπου λειτουργίας του, έχει ήδη 
περιγραφεί στην τεχνική της προσφορά. 
Μετά τα παραπάνω, η επιτροπή θεωρεί ότι η εταιρεία ΄΄ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.΄΄ προσκόμισε 
όλα τα ζητούμενα από το άρθρο 17 της υπ’ αριθ. 190/2017 απόφασης Δημάρχου δικαιολογητικά 
κατακύρωσης και γνωμοδοτεί θετικά για την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού 
διαγωνισμού στην εν λόγω εταιρεία. 
Το παρόν διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση και οριστική κατακύρωση.- 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το από 28/7/2017 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την  υπηρεσία 
«Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και 
2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την υπηρεσία «Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς», στην εταιρεία  «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» στο ποσό των 33.712,59 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 377/2017. 

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

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 

 1.  Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 2.  Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 3.  Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου 
 4.  Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ  5.  Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 
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