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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό 14/23-07-2019 τακτικής συνεδριάσεως  

της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68/2019       
  

 

 

   

 

 

 

 

Στη Μύκονο και στο Δημοτικό Κατάστημα , σήμερα την 23η του μηνός Ιουλίου του 

έτους 2019 , ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνελθούσα σε συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή, μετά την από 19/07/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής  

κ. Κωνσταντίνου Π. Κουκά, Δημάρχου Μυκόνου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη αυτής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 άρθρο 75. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα   

τα τέσσερα (4) μέλη:  

 

Παρόντες:                  Απόντες: 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                          1. ΜΠΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ                                  2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                             3. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

4. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αναπλ.μέλος                  (δικαιολ.απόντες) 

                                                                                             

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής: 

 

 Την υπ’ αριθ. 4/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου για 

την παροχή υπηρεσίας για την «Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. 

καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων». 

 Την υπ’ αριθ. 48/2019 απόφαση Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η άνω μελέτη και 

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Αμοιβές 

κτηνιάτρου για την σήμανση, ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό 

και στείρωση αδέσποτων ζώων».  

 Την υπ’ αριθ. 5920/26-06-2019 Διακήρυξη του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού. 

 Το από 16/07/2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμών του Δήμου 

Μυκόνου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                           

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:   Περί έγκρισης Πρακτικού 1 και 

ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του 

συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 

«Αμοιβές κτηνιάτρου για την σήμανση, 

ηλεκτρον. καταγραφή, αποπαρασίτωση, 

εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων». 
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ΔΗΜΟΣ  ΜΥΚΟΝΟΥ                                      
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 

 
        Μύκονος, 16/07/2019 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 Στη Μύκονο και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα 16 του 

μήνα Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 

συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’αριθμ.3/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου,  προκειμένου να γνωμοδοτήσει για 

την ανάθεση για την υπηρεσία «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. 

καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων» 

του Δήμου Μυκόνου με ενδεικτικό προϋπολογισμό 60.000,00 μη 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. ΧΑΤΖΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, πρόεδρος επιτροπής 

2. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ- ΣΤΑΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, μέλος επιτροπής 

3. ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ, αναπληρωματικό μέλος επιτροπής 

 
Για την συγκεκριμένη εργασία υπέβαλλαν προσφορά οι κάτωθι: 
 

1. ΤΣΟΚΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΤΣΟΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. 
 

Αφού παρήλθε η ώρα προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (11:00) και 

διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να υποβάλει προσφορά, η 

Πρόεδρος επικοινώνησε με το πρωτόκολλο όπου διαπίστωσε ότι δεν έχει κατατεθεί 

άλλη προσφορά και κήρυξε τη λήξη παραλαβής προσφορών. 

Ακολούθως, η Επιτροπή πρωτοκόλλησε, αρίθμησε και άνοιξε την προσφορά, η  

οποία μέσα σε κλειστό φάκελο περιείχε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και 

τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  

Η Επιτροπή υπέγραψε κατά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αρίθμησε  

και υπέγραψε τον κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Η Επιτροπή στο πρώτο στάδιο έλεγξε ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την πλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής και δεν υπήρξαν παρατηρήσεις. 

Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής 

προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας: 

 
οι προσφερόμενες τιμές σύμφωνα με τον πίνακα είναι: 
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1. ΤΣΟΚΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΤΣΟΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. 
 

α/α Εργασία ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΠΟΣ. ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1 
Στείρωση θηλυκού 
σκύλου 

ΤΕΜ. 1 
120 120 

2 
Στείρωση αρσενικού 
σκύλου ΤΕΜ. 1 

90 90 

3 Στείρωση γάτου  ΤΕΜ. 1 40 40 

4 
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας για τα 
ενδοπαράσιτα 

ΤΕΜ. 1 

2,5 για γάτες και   
7,5 για σκύλους 

2,5 για γάτες 
και   7,5 για 
σκύλους 

5 
Αποπαρασίτωση 
σκύλου/γάτας  για 
τα εξωπαράσιτα 

ΤΕΜ. 1 

3 για γάτες και   
8 για σκύλους 

3 για γάτες και   
8 για σκύλους 

6 

Ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση 
σκύλου/γάτας και 
δήλωση στο αρμόδιο 
υπουργείο 

ΤΕΜ. 1 

30 30 

7 Στείρωση γάτας ΤΕΜ. 1 60 60 

8 
Βραχυχρόνια 
νοσηλεία όπου 
κρίνεται απαραίτητο 

ΤΕΜ. 1 
10 για γάτες και   
20 για σκύλους 

10 για γάτες 
και   20 για 
σκύλους 

9 

Σήμανση σκύλου με 
περιλαίμιο που 
αναγράφει Δήμος 
Μυκόνου 

ΤΕΜ. 1 

20 20 

10 
Πολλαπλό εμβόλιο 
γάτας/σκύλου ΤΕΜ. 1 

25 25 

11 

Προαιρετικές 
Διαγνωστικές 
εξετάσεις 
(αιματολογική, 
ορολογικές σκύλος, 
ορολογικές γάτα,                                                  
ακτινογραφία, 
βιοχημικές) 

ΤΕΜ. 1 

20 αιματολογική 
30 καλααζάρ 
20 ερλίχια 
30 βιοχημικές 
30 ακτινογραφία 
40 felv/fiv 

20 
αιματολογική 
30 καλααζάρ 
20 ερλίχια 
30 βιοχημικές 
30 
ακτινογραφία 
40 felv/fiv 

12 
ευθανασία 

ΤΕΜ. 1 

20 για γάτες και   
40 για σκύλους 

20 για γάτες 
και   40 για 
σκύλους 

13 

Αντιλυσσικός 
εμβολιασμός-
σήμανση με 
κονκάρδα 
αντιλυσσικού 
εμβολίου 

ΤΕΜ 1 

 
 
 
20 

 
 
 
20 

14 
Δημιουργία 
διαβατηρίου 

ΤΕΜ. 1 
15 15 

15 
Εξέταση ασθενούς 
με ενέσιμη θεραπεία ΤΕΜ. 1 

20 για γάτες και   
30 για σκύλους 

20 για γάτες 
και   30 για 
σκύλους 

16 
Διάνοιξη 
αποστήματος ΤΕΜ. 1 

40 για γάτες και   
60 για σκύλους 

40 για γάτες 
και   60 για 
σκύλους 

17 
Εξαγωγές δοντιών 

ΤΕΜ. 1 

60 για γάτες και   
60 για σκύλους 

60 για γάτες 
και   60 για 
σκύλους 
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18 
Συρραφή τραύματος 

ΤΕΜ. 1 

40 για γάτες και   
60 για σκύλους 

40 για γάτες 
και   60 για 
σκύλους 

19 
Νοσηλεία με 
οροθεραπεία ΤΕΜ. 1 

20 για γάτες και   
40 για σκύλους 

20 για γάτες 
και   40 για 
σκύλους 

20 
Χειρουργική 
επέμβαση μεγάλης 
βαρύτητας 

ΤΕΜ. 1 

200 για γάτες 
και   300 για 
σκύλους 

200 για γάτες 
και   300 για 
σκύλους 

 

Κατά τα ως άνω η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 
α. Την με αριθμ.3/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Μυκόνου  

β. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

γ. Την 4/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου. 

δ. Τις 5920/26-06-2019 Διακήρυξη Δημάρχου Μυκόνου . 

ε. Την απόφαση 48/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου. 

στ. Την προσφορά της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 

 
Την ανάδειξη της εταιρείας ΤΣΟΚΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΤΣΟΚΑΝΑ ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. με 
Α.Φ.Μ. 800493420 Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ ως προσωρινής  αναδόχου της παροχής 
υπηρεσίας «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, 
αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων» διότι η 
προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό 
το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 
Μύκονος, 16 Ιουλίου  2019 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

                      1. Μιχαήλ Ασημομύτης- Στάης 

     Ευαγγελία Χατζηνάκη         2. Μπαρπάτση Ελένη 

 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  κάλεσε τους συμβούλους να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω 

καθώς και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α. Εγκρίνει α) το από 16/07/2019 Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών  

του Δήμου Μυκόνου που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και 

ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη στο διαγωνισμό «Αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. 

καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων» 

 

 

Β. Αναδεικνύει ως προσωρινή ανάδοχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για 

την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας την εταιρεία ΤΣΟΚΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ- ΤΣΟΚΑΝΑ 

ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 800493420 διότι η προσφορά της κρίνεται συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

 

 

Γ.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για τις δικές του νόμιμες 

ενέργειες. 

 

 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2019. 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση . 

 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 
                    
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ                        ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

                                                                              ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

                                                                              ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

                                                                               

                   

 

 

                                                             

             Ακριβές αντίγραφο                              

          Μύκονος  23/07/2019                               

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ                                

                

                

       Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


