
 

 

 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

 
 

             

 
Περίληψη 

Λήψη απόφασης για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού «Υλοποίηση του προγράμματος 
στείρωσης αδέσποτων ζώων» μέχρι του ποσού των 42.500,00 € με ΦΠΑ. 

Στα Σπάτα σήμερα 21 Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη 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.: 21849/15-07-2016 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 έξι (6) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες 

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

κ.   Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος                        Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου                                  Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπάτρης Παναγιώτης του Δημητρίου                      Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου                                Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 04ου εκτός της ημερήσιας διάταξης θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός 
Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κ. Μπασινάς Ιωάννης και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου    θέματος 
της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος & μέλος της Επιτροπής κα. Λύτρα Αθηνά.  

Εξαιτίας της απουσίας του προέδρου και του αντιπροέδρου της επιτροπής, χρέη προέδρου  ανέλαβε το 
μέλος τη πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κ. Φύτρος Αντώνιος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο προεδρεύων Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

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

Ο Προεδρεύων και μέλος της Επιτροπής κ. Φύτρος Αντώνιος εισηγούμενος το 10o θέμα ημερήσιας 
διάταξης είπε τα εξής: 

Με την 192/2016 απόφαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε η έγκριση και ο τρόπος της διενέργειας του 
διαγωνισμού για την εργασία της Υλοποίησης του προγράμματος στείρωσης αδέσποτων ζώων.  

Κατόπιν με την 195/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ψηφίστηκε η πίστωση και 
καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εργασία «Υλοποίηση του προγράμματος 
στείρωσης αδέσποτων ζώων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 42.500,00 € με ΦΠΑ, βάσει της οποίας 
εκδόθηκε η αριθ. πρωτ. 18129/2016 διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, για την δημοσίευση της οποίας 
τηρήθηκε όλη η νόμιμη διαδικασία. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.15/21-07-2016 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 
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Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 22η Ιουνίου 2016 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στην οποία 

κατατέθηκε προσφορά από την εταιρεία: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΗ ΑΕ 

Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού τηρήθηκε η εξής διαδικασία: 
 Την Τετάρτη 22/6/2016 μετά το πέρας της κατάθεσης των προσφορών, ελέγχθηκαν τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του διαγωνιζόμενου και βρέθηκαν ότι ήταν πλήρη 
 Την ίδια ημέρα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού αποσφράγισε την οικονομική προσφορά  

της εταιρείας η οποία  προσέφερε τιμή έκπτωσης σε ποσοστό 56% επί του συνόλου του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας, προσφορά η οποία έγινε αποδεκτή, 
σύμφωνα με το συνταχθέν πρακτικό της επιτροπής. 
Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική επιτροπή καλείται για την λήψη απόφασης προκειμένου να:  
1. Κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος  
στείρωσης αδέσποτων ζώων» στην εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΕ με έδρα 21° χλμ Πικέρμι Αττικής ΤΚ 19009 και ΑΦΜ 094497267  
Φ.Α.Ε Αθηνών, τηλ.2106038023-4 με ή 
2.    Να ζητήσει την επανάληψη του  διαγωνισμού  με δεδομένο ότι  η  προσφορά  ήταν μια  και μοναδική. 
                                                     

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το από 22/6/2016 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων Ζώων» και  
2.Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος 
στείρωσης αδέσποτων ζώων», στην εταιρεία ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΕ με έδρα 21° χλμ Πικέρμι Αττικής ΤΚ 19009 και ΑΦΜ 094497267 
Φ.Α.Ε Αθηνών, τηλ.2106038023-4, έναντι ποσού 18.700,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 271/2016. 

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  
και Προεδρεύων 

 
ΦΥΤΡΟΣ ΠΑΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

             ΤΑ ΜΕΛΗ  
1. Ζήση Μαρία του Ανδρέα. 
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
3. Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα 

 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 4. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
  
  

   
   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ   
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