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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 184 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.22 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού αποσφράγισης – εξέτασης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019» και ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου» 

 

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 7η  Ιουνίου  , του έτους 2019,ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 14:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 15.936/ 

3/06/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1)ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

                                                                    

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ   3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -5  - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού αποσφράγισης – εξέτασης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Διαχείριση αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης 2019» και ανάδειξη οριστικού 

αναδόχου», δίνει το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού , κ. 

Χατζόπουλο Αντώνιο , ο οποίος παραθέτει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και εισηγείται τα παρακάτω: 

        “Κύριοι Σύμβουλοι, την 05η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε 

συνεδρίαση η επιτροπή διαγωνισμού για τη διενέργεια του παραπάνω διαγωνισμού 
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και συνέταξε το παρακάτω πρακτικό:  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Αλεξανδρούπολη  05.06.2019 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                          Αρ. Πρωτ: 16158                                       

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019» ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

Στην Αλεξανδρούπολη στις 04/06/2019 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε 

στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού και αξιολόγησης 

προσφορών η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ.  472 / 2018 (ΑΔΑ:ΨΠ5ΓΩΨΟ-

6ΧΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να διενεργήσει την 

αποσφράγιση και εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

2019». 

  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:  

 

1) Αντώνιος Χατζόπουλος, υπάλληλος του Δήμου, ως πρόεδρος  

2) Αναστασία Μπιζεργιαννίδου, υπάλληλος του Δήμου, ως μέλος 

3) Μιχαήλ Σβιντρίδης, υπάλληλος του Δήμου, ως μέλος 

Η επιτροπή διαγωνισμών αρχικά έλαβε υπόψη της το  με αριθ. 13068/06-05-2019 

πρακτικό διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης 

2019» (αριθ. Διακήρυξης 8285/19-03-2019), όπου πρότεινε την ανάδειξη του 

«Κωνσταντέλη Ιωάννη του Χαραλάμπου» ως προσωρινού αναδόχου, διότι η 

προσφορά του ήταν πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την μοναδική προσφορά (με ποσοστό 

έκπτωσης 2,2 %) (καθαρή αξία  – 76.700,00 €  χωρίς ΦΠΑ). 

 

Με την αριθ. 145/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ4ΔΜΩΨΟ-

ΚΥ1) εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αναδείχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος.  

 

Σε συνέχεια της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κλήθηκε ο προσωρινός 

ανάδοχος με την αριθ. 14416/20.05.2019 πρόσκληση του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή τα πρωτότυπα στο γραφείο πρωτοκόλλου.  

 

Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 20/05/2019  

και ο ανάδοχος Κωνσταντέλης Ιωάννης κατέθεσε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατόπιν στην υπηρεσία σε σφραγισμένο φάκελο 

(αρ. πρωτ. 15879/03.06.2019).  

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των 

δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά και κατόπιν βρέθηκαν μέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα: 

 

 

Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του Κωνσταντέλη Ιωάννη:  
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1. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης μη πτώχευσης, 

 εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

4. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο  

5. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση (TAXISnet.gr)  

6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν υποβληθεί πράξεις επιβολής  προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος  Επιθεώρησης Εργασίας 

7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού  όπως 

ορίζονται στην παρ. 2.2.3.3 

8. Βεβαίωση απαλλαγής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

9. Βεβαίωση απαλλαγής του Επιμελητηρίου Έβρου 

10. Έγκριση άσκησης ιδιωτικού ιατρείου της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας  Πεζικού 

Έβρου 

 

 

Η Επιτροπή, μετά από εξέταση των παραπάνω δικαιολογητικών και στοιχείων 

διαπιστώνει ότι ο προσωρινός ανάδοχος προσκόμισε εγκαίρως και προσηκόντως 

όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη αποδεικτικά μέσα και συνεπώς με βάση τα 

παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 

- Να κατακυρωθεί οριστικά η υπηρεσία   στον Κωνσταντέλη Ιωάννη, καθώς τα 

δικαιολογητικά που κατέθεσε είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 

στη διακήρυξη, έναντι συνολικού καθαρού ποσού 76.700,00 € χωρίς ΦΠΑ). 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                   ΤΑ ΜΕΛΗ             
 

 Χατζόπουλος Αντώνιος   Μπιζεργιαννίδου Αναστασία 

                                                                                                    Σβιντρίδης Μιχαήλ 

 
 

 
Καλείται η Ο.Ε. να εγκρίνει ή όχι το παραπάνω πρακτικό”. 

       Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ. 

Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας η ΟΕ  αφού άκουσε την εισήγηση και τη 

συζήτηση, είδε τις παραπάνω αναφερόμενες σχετικές  διατάξεις, έγγραφα το 

φάκελο του διαγωνισμού, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

 
                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 16158/05-06-2019 πρακτικού της επιτροπής 

διαγωνισμού ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2019» ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

Β) Την ανάδειξη του Κωνσταντέλη Ιωάννη ως οριστικού αναδόχου της 

υπηρεσίας : Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Αλεξ/πολης» 

καθώς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  που κατέθεσε είναι πλήρη και σύμφωνα με 

τα όσα προβλέπονται στη διακήρυξη, έναντι συνολικού καθαρού ποσού 

76.700,00 € χωρίς ΦΠΑ). 

 

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

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                              1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                              2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  

                                                              3) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΟΝΙΔΟΥ - ΣΚΕΥΑ  

                                                              4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  

       

      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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