
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 23/4/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  063/2014                                               
  

Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και σίτισης των 
αδέσποτων ζώων». Κατακύρωση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Απριλίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 10,00 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 5613/16-4-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος ε) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.  
 
Απόντες: Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την µε 
αριθµό 087/10-03-14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και 
µε την µε αριθµό 039/18-03-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση, 
καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.  
Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε τις εξής κατηγορίες: 

Α. Ανάθεση υπηρεσιών για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, συνολικής αξίας 15.548,80€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% 

Β. Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς και φιλοξενίας των ζώων σε ενδιαίτηµα, συνολικής αξίας 
7.996,36€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

Γ. Ανάθεση για την Σίτιση των αδέσποτων ζώων, συνολικής αξίας 1.982,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για την µία ή και για τις περισσότερες 
κατηγορίες, για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα/ανάθεση κάθε «κατηγορίας». 
Στις 15/04/14, ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, κατατέθηκαν τρεις (3) φάκελοι υποψήφιων αναδόχων 
και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 5541/15-04-14 
2. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Χ. ΑΝΕΣΤΗΣ,  αριθµ.πρωτ. προσφοράς  5546/15-04-14 
3. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 5547/15-04-14 
 

ενώ οι οµάδες για τις οποίες κατέθεσαν προσφορές ήταν οι εξής: 

Κατηγορία Εταιρίες 
Α: Ανάθεση υπηρεσιών για την περίθαλψη των  

αδέσποτων ζώων 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ 

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Χ. ΑΝΕΣΤΗΣ 
Β: Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς και  ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 



φιλοξενίας των ζώων σε ενδιαίτηµα 
Γ: Σίτιση των αδέσποτων ζώων ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ 

 
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα µε το από 15/04/14 
πρακτικό) ότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής που κατέθεσε η εταιρία ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ Χ. ΑΝΕΣΤΗΣ δεν 
ήταν σύµφωνα µε τα ζητούµενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. Αντίθετα τα δικαιολογητικά που 
κατέθεσαν οι εταιρίες ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ και ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ήταν σύµφωνα µε αυτά που 
ορίζονται στην διακήρυξη καθώς και οι τεχνικές προσφορές των εταιριών ήταν σύµφωνες µε την τεχνική 
έκθεση του διαγωνισµού  
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των εταιριών, 
οι οποίες ήταν οι εξής: 

Α/Α 
Εταιρία 

Προσφορά 
 Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ  

Α: Ανάθεση υπηρεσιών για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων 
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ 11.892,50€ 13.438,52€ 

Β: Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς και 
φιλοξενίας των ζώων σε ενδιαίτηµα 

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.235,00€ 7.669,05€ 
Γ: Σίτιση των αδέσποτων ζώων 

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ 1.515,70€ 1.712,74€ 
 
Έχοντας υπόψη : 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.  Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 
2.  Των άρθρων 209, 273 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
3. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής 
αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» µε το οποίο 
προστίθενται οι παραγρ. 9 και 10 στο άρθρο 209 του Ν.3463/06. 
4. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
5. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) 
αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων. 
6.  Της µε αριθµό 280239/03 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1712/19-11-03) «Πρόγραµµα 
αντιµετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις» 
7. Του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012) « Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό» 
Β) 1. Την υπ’ αριθµό 712/2014 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
2.Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό  
3. Το από 17/04/14 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση 
 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε δηµοσιευθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15 του 
Π.∆. 28/80 και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε µια ηµερήσια, σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού 
καθώς και σε µια ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων (Τύπος της Θεσσαλονίκης, 
Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Μακεδονία). Επίσης αναρτήθηκε στον δικτυακό τύπο του δήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης www.ampelokipi-menemeni.gr 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 
Α)  Να εγκρίνει το από 17/04/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 



Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και 
σίτισης των αδέσποτων ζώων», ως εξής: 
- Την Κατηγορία Α: «Ανάθεση υπηρεσιών για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων», στην 
εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ, ΑΦΜ 046691162 και ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 
137, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτά (13.438,52€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν 
σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
- Την Κατηγορία Β: «Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς και φιλοξενίας των ζώων σε 
ενδιαίτηµα», στην εταιρία ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΜ 130944873 και ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, 
διεύθυνση Θέση Μυρτιά Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα 
οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά (7.669,05€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 

Την Κατηγορία Γ: «Σίτιση των αδέσποτων ζώων», στην εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ, ΑΦΜ 046691162 
και ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 137, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας χιλίων 
επτακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά (1.712,74€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού.         
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

         
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                           Οµόφωνα 
Α).  Εγκρίνει το από 17/04/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης και 
σίτισης των αδέσποτων ζώων», ως εξής: 
- Την Κατηγορία Α: «Ανάθεση υπηρεσιών για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων», στην 
εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ, ΑΦΜ 046691162 και ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 
137, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο 
λεπτά (13.438,52€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν 
σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
- Την Κατηγορία Β: «Ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς και φιλοξενίας των ζώων σε 
ενδιαίτηµα», στην εταιρία ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΦΜ 130944873 και ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, 
διεύθυνση Θέση Μυρτιά Χορτιάτης Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα 
οκτώ ευρώ και πέντε λεπτά (7.669,05€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και εντός του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
Την Κατηγορία Γ: «Σίτιση των αδέσποτων ζώων», στην εταιρία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΡΑΪΚΟΣ, ΑΦΜ 046691162 
και ∆.Ο.Υ. Αµπελοκήπων, διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 137, Αµπελόκηποι, συνολικής αξίας χιλίων 
επτακοσίων δώδεκα ευρώ και εβδοµήντα τέσσερα λεπτά (1.712,74€) δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού του διαγωνισµού. 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                   
                                Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  063/2014 



 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  23/4/2014  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 

 
 
 


