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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 21/03/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ :7871 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Χρυσαφογεώργη Μόιρα  . 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630 
 
                                                                                   

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-
μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου 
νερού του Δήμου Διονύσου. 
 
 

 Με την αριθ. 159/26.08.2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρο-μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου 

, με την διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.   

 Με την  υπ’ αριθ. 292/12.10.2015  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 90.000,00€ σε βάρος 

διαφόρων Κ.Α. του προϋπολογισμού ο.ε. 2015, β) ηυπ’ αριθ. 23/2015 μελέτη της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και γ) οι όροι της διακήρυξης 

Με τις υπ’ αριθ. 26/7.03.2016 & 93/5.04.2016 αποφάσεις Οικονομικής 

Επιτροπής έγιναν δεκτά τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού . 

 Την 19η Απριλίου 2016 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 9443 σύμβαση ποσού 

53.272,92€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τον Δεληγιάννη Π. Σωτήριο 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32444/21.11.2016 έγγραφο η υπηρεσία μας 

προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου  για την χρονική παράταση της 

σύμβασης  χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού 

αντικειμένου τη οποία και αποδέχθηκε. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 

του  ΠΔ  28/1980  και του  άρθρου  65 παρ. 1   του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
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Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 9443/19.04.2016 σύμβασης με τον 

Δεληγιάννη Π. Σωτήριο με ΑΦΜ  030791467, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου. 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθ. Πρωτ. 9443/19.04.2016   Σύμβαση.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 7105/14.03.2017 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης 

σύμβασης 

β) Η υπ’ αριθ. πρωτ.7868 /21.03.2017 έγγραφη απάντηση του αναδόχου. 

 

  Ο Δήμαρχος  
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Δ/νση Περιβάλλοντος 
 

  
 
 
 

  Διονύσιος Ζαμάνης 


