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Θ Ε Μ Α  13ο:΄Εγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου
για την εκτέλεση της υπηρεσίας παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών
στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτω
σης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς 2019 – 2020 (37/2019 μελ.).

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα  την  24η του  μηνός  Σεπτεμβρίου,  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 12:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά
την  υπ'  αριθμ.  18269/20-09-2019   πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Γκιώνη  Αλκ.
Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της  ημερήσιας
διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά  (7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  βρέθηκαν  παρόντα   έξι  (6),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος - Αντιδήμαρχος,  3.Κορδαλή Σωτηρία,  4.Μουζάκης Αθανάσιος,  5.Κόντη
Κασσιανή,  6.Νικολάου  Σωτήριος,  αναπληρωματικό  μέλος  στη  θέση  του
απουσιάζοντος τακτικού Γεωργίου Αθανασίου.

Α π ό ν τ ε ς :1.Παπαθανασίου Αθανάσιος – Αντιδήμαρχος.

Επί του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση
ενός  (1)  εκτάκτου,  ο  κ.  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.H υπ΄  αριθμ.  37/2019  μελέτη  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος  περί  παροχής
κτηνιατρικών  υπηρεσιών  στείρωσης,  εμβολιασμού,  ηλεκτρονικής  σήμανσης  και
αποπαρασίτωσης  σε  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς  Δήμου  2019  –  2020,
προϋπολογισμού δαπάνης 28.600,00 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 6.864,00
συνολικής δαπάνης 35.464,00 €,   με  όριο πληρωμής για το 2019 το ποσόν των
18.000,00 €.

  2.Ο δημοτικός προϋ/σμός τρέχοντος έτους όπου στον Κ.Α. 15-6474.009 με
τίτλο  ''Παροχή  κτηνιατρικών  υπηρεσιών  στείρωσης,  εμβολιασμού,  ηλεκτρονικής
σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2019-2020''
έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 18.000,00 €.

3.Η  υπ΄  αριθμ.  9442/23-05-2019  απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης,  που
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με αύξοντα αριθμό Α-553 με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση ποσού 18.000,00 € ως όριο
πληρωμής για το έτος 2019. Με την ανωτέρω ΑΑΥ έγινε δέσμευση ποσού 17,464,00
€ για το έτος  2020.

  4.Η  υπ΄αριθμ.  138/2019  (ΑΔΑ  ΨΟΖΧΩΛ3-Φ48)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν η εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, οι τεχνικές
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προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 37/2019 μελέτης και οι όροι διεξαγωγής του συνοπτικού
διαγωνισμού.

5.Η διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 19PROC005146537).
6.H υπ΄αριθμ. 11329/21-06-2019 (ΑΔΑ Ω1Ρ5ΩΛ3-3ΑΧ) περιληπτική διακήρυξη

του ανωτέρω διαγωνισμού και η εφημερίδα όπου αυτή δημοσιεύτηκε.
7.Η  υπ΄αριθμ.  159/2019  (ΑΔΑ  7ΜΣΦΩΛ3-ΒΘΠ)  απόφαση  Οικονομικής

Επιτροπής με την  οποία εγκρίθηκε το  1ο/03-07-2019 πρακτικό διενέργειας του εν
λόγω  διαγωνισμού  και  αναδείχθηκαν  προσωρινοί  ανάδοχοι  οι  κτηνίατροι  α)
Μπελιβάνη Γ. Μαρία και β) Λέκκα Π. Ιωάννης, που είναι οι μοναδικοί συμμετέχοντες
και οι οικονομικές τους προσφορές είναι ισότιμες και χωρίς διαφοροποίηση από τις
τιμές της μελέτης, ήτοι εξ € 28.600,00 εκάστη χωρίς ΦΠΑ.

Η  απόφαση  αυτή  κοινοποιήθηκε  και  στους  δύο  συμμετέχοντες  στον
διαγωνισμό.

8.Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω απόφασης.
9.Η   υπ’  αριθμ.  14007/25-07-2019  πρόσκληση  προς  τους  προσωρινούς

αναδόχους της εν θέματι  υπηρεσίας, ήτοι την κα Μπελιβάνη Μαρία και τον κ. Λέκκα
Ιωάννη, προκειμένου να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών τα προβλεπόμενα εκ της
διακηρύξεως δικαιολογητικά κατακύρωσης.

10.Τα  υποβληθέντα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  από  τους  προσωρινούς
αναδόχους με αριθμό πρωτ/λου 14822/06-08-2019.

11.Το υπ΄αριθμ.  2ο/20-08-2019 πρακτικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  αυτά  είναι  σύμφωνα  με  την  οικεία
διακήρυξη,  και με το οποίο η αρμόδια Επιτροπή προτείνει την ανάδειξη των Ιωάννη Π.
Λέκκα και Μαρίας Γ. Μπελιβάνη ως αναδόχων της εν λόγω υπηρεσίας, παρέχοντας
έκαστος υπηρεσίες για δύο (2) ζώα συντροφιάς ανά εβδομάδα, καθότι οι προσφορές
τους  είναι  πλήρεις,  σύμφωνες  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές. 

12.Το  γεγονός  ότι  σε  κανένα  στάδιο  της  διαδικασίας  δεν  υποβλήθηκαν
ενστάσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4623/2019 καθώς και αυτές του ν. 4412/2016, μετά από συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2ο/20-08-2019 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης  και  εισήγησης  για  ανάδειξη  αναδόχων  της  υπηρεσίας  ''Παροχή
κτηνιατρικών  υπηρεσιών  στείρωσης,  εμβολιασμού,  ηλεκτρονικής  σήμανσης  και
αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2019-2020'', και 

2.Κατακυρώνει τη  σύμβαση  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  αυτής  στους
κτηνιάτρους Ιωάννη Π. ΛΕΚΚΑ και Μαρία Γ. ΜΠΕΛΙΒΑΝΗ, κατανέμοντάς την σε αυτούς
ισομερώς, λόγω ισότιμων προσφορών (άρθρο 5 της μελέτης), καθότι οι προσφορές
τους  ήταν  πλήρεις,  σύμφωνες  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  της  υπ’ αριθμ.  37/2019  μελέτης,  ήτοι  έναντι  ποσού  14.300,00  €  σε
έκαστον εξ αυτών, πλέον ΦΠΑ.

Ως χρόνος παροχής της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των
δώδεκα (12) μηνών.

Κατά το ανωτέρω διάστημα, έκαστος κτηνίατρος θα παρέχει τις υπηρεσίες του
σε  εκατόν πενήντα (125) ζώα κατά ανώτατο αριθμό, περιθάλποντας μέχρι  δύο (2)
ζώα την εβδομάδα.

3.Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.



Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  ένσταση εντός  προθεσμίας πέντε  (5)
ημερών από την κοινοποίησή της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό    217/2019
   
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Κορδαλή Σωτηρία

2.Σακελλαρίου Αναστάσιος

3.Νικολάου Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Κόντη Κασσιανή
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