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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               16.08.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  237/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψη, περισυλλογή, 

εκπαίδευση, σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων». Οριστική Κατακύρωση Μέρος Αποτελέσματος 

Διαγωνισμού. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2021, 

ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε δια περιφοράς  

συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), μετά από την 17637/12-08-2021 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.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος)  2) Κατζικάς Γεώργιος  3) Κουσίδης Γεώργιος 

4) Καρράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος)  5)Γυμνόπουλος Κοσμάς    6) Σιδηρόπουλος Σάββας (Αναπλ. Μέλος) 

7) Αποστολίδου Μαρία.   

   

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Ζωναρέλη – Λαζαρίδου Κυριακή,  2) Τσομπανοπούλου  Μελίσα. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου, Κουκουτέγου Κλεαρέττη, 

κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Ιστορικό Δημοπράτησης 

Με την με αριθμ. 150/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΤΖΩΨΕ-ΦΗΖ) εγκρίθηκε η 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την 

ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων 

ζώων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 

τιμής και εκτιμώμενη αξία 42.625,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

34.375,50  ΦΠΑ: 8.250,12€) ενώ με την  με αριθμ. 367/12-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(ΑΔΑ: ΩΗΒ9ΩΨΕ-0Μ8) αποφασίστηκε η έγκριση της ανωτέρω δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων 

στον προϋπολογισμό. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 669/2021 διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε 

νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 

(ΑΔΑΜ:21PROC008651735). 

Ο διαγωνισμός αφορά το εξής: 

«Περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων» 

Εκτιμώμενης αξίας 34.375,50 πλέον ΦΠΑ 24%  ήτοι συνολικό ποσό 42.625,62€ με ΦΠΑ 
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Στις 04/06/2021 ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στην επιτροπή κατατέθηκε ένας (1) φάκελος 

υποψήφιου αναδόχου και συγκεκριμένα από τον 1) Καραμήτρο Ανέστη, αριθμ.πρωτ. προσφ. 11679/04-

06-2021 για την περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων 

Μετά τον σχετικό έλεγχο η επιτροπή διαπίστωσε ότι η υποψήφια εταιρία κατέθεσε τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής  και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τους ήταν σύμφωνα με το άρθρο 

2.4.3 της διακήρυξης. 

Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς η οποία 

ήταν η ακόλουθη: 

 

Α/Α Εταιρία Οικονομική 

προσφορά 

(χωρίς ΦΠΑ) 

 

Συνολική αξία 

1. ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ 9.819,00€ 12.175,56€ 

 

Με βάσει τα παραπάνω εκδόθηκε η με αριθμό 171/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

Ω2ΘΣΩΨΕ-Δ2Χ) ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

οποία η  συμμετέχουσα εταιρεία 1) Ανέστης Καραμήτρος, για την ομάδα Α, ορίσθηκε  ως προσωρινός 

ανάδοχος δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με 

την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισμού και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού της 

ανάθεσης. 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη πρόσκληση στην ανωτέρω εταιρία προκειμένου να υποβάλει 

τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 

74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην με αριθμό 669/2021 διακήρυξη, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 

για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή συνέταξε το από 09/08/2021 

πρακτικό σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για οριστικό ανάδοχο, για την ομάδα Α τον Ανέστη 

Καραμήτρο, δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ήταν σύμφωνα με την με αριθμό 669/2021 

διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

5. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 

και ειδικότερα του άρθρου 4 παρ.3 εδαφ.7 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.7 του άρθρου 375 

του Ν.4412/16 
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7.  Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

8. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

9. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 

10. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

11. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 

Β) Των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής. 

1. Το τεκμηριωμένο αίτημα 8695/27-04-2021 από το Τμήμα Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής 

της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού (ΑΔΑΜ: 21REQ008589988).  

2. Την με αριθμ. 367/12-05-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΒ9ΩΨΕ-0Μ8). 

3. Την 150/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ9ΤΖΩΨΕ-ΦΗΖ) με την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

4. Την με αριθμ. 669/2021 διακήρυξη του διαγωνισμού 

5. Το από 04/06/2021 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών. 

6. Την με αριθμ. 171/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2ΘΣΩΨΕ-Δ2Χ) αναφορικά με την 

προσωρινή κατακύρωση της ανάθεσης  

7. Την με αριθμ. 13664/29-06-2021, πρόσκληση  για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

8. Τον με αριθμό πρωτ. 14853/09-07-2021 φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  

9. Το από 09/08/2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αναφορικά με την αξιολόγηση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

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  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

Α)  Για την αποδοχή και έγκριση του από 09/08/2021  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, 

σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων»,  στον  Α) - για την ομάδα A,  στον Ανέστη Καραμήτρο , ΑΦΜ 

035061029 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσσαλονίκης  με διεύθυνση Εθν. Μακαρίου 9, 57008 Διαβατά, Θεσσαλονίκη 

και τηλέφωνο 2310782934, συνολικής αξίας 9.819,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

12.175,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 669/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

                                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει  το από 09/08/2021  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Β) Την Οριστική Κατακύρωση για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψη, περισυλλογή, εκπαίδευση, 

σίτιση και αποτέφρωση αδέσποτων ζώων»,  στον  Α) - για την ομάδα A,  στον Ανέστη Καραμήτρο , ΑΦΜ 

035061029 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσσαλονίκης  με διεύθυνση Εθν. Μακαρίου 9, 57008 Διαβατά, Θεσσαλονίκη 

και τηλέφωνο 2310782934, συνολικής αξίας 9.819,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

12.175,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης 

και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, η προθεσμία άσκησης ένστασης κατά πράξης της 

αναθέτουσας αρχής είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου – Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 221,παρ.1 περ.η και παρ.11 περ. α) εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης 

 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 669/2021 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  237/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  17.08.2021 

 

                  O Πρόεδρος 

 

  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

 

 

 


