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ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για την προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων για 
την ομάδα Δ Σιδηρικά ) 
 
 

 Με την υπ΄ αριθ 69/20-4-2017 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η διενέργεια της «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων» για 

την ομάδα Δ Σιδηρικά. 

 Με την υπ’αριθ. 259/29-8-2016 ΑΔΑ: 7ΚΨΙΩ93-ΡΕ1 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης για την 

ανάθεση, «Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων»  για την ομάδα Δ 

Σιδηρικά ) ποσού 8.000,00 σε βάρος του  ΚΑ  30.6662.0002 με την ονομασία 

«Προμήθεια Σιδήρου » και β) η υπ΄αριθ  17/2016  μελέτη και οι όροι διακήρυξης 

του πρόχειρου διαγωνισμού. 

 

 Με την υπ’αριθ 1602/24525/9-9-2016 (16PROC005074256 2016-09-13 ) 

απόφαση Δημάρχου  προκηρύχθηκε  ο διαγωνισμός για τις  21/09/2016 . 

 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 διενεργήθηκε  ο  Διαγωνισμός  για την 

«Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών και Χρωμάτων»  για την ομάδα Δ Σιδηρικά ) 

Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία  «Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- Γ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ &ΣΙΑ Α.Ε  » και 

υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ 31387/10-11-2016 /18-11-2016 Σύμβαση συνολικού 

ποσού 5.760,00€. 

 Με το υπ΄αριθ.34869/27-10-2017 έγγραφο  η υπηρεσία μας  προχώρησε 

στην  πρόσκληση   του  αναδόχου για τη χρονική παράταση της Σύμβασης χωρίς 

τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου. Η ανάδοχος 

με   το αριθμ. 35070/30-10-2017  έγγραφο της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 



μέρος της παρούσας, επιβεβαίωσε την αποδοχή της για χρονική παράταση της 

προαναφερθείσας σύμβασης για χρονικό διάστημα από την  υπογραφή έως 31-12-

2017, το υπολειπόμενο ποσό αυτής, ανέρχεται σε 1.078,39€ , χωρίς τροποποίηση 

των όρων και αναπροσαρμογή του συμβατικού αντικειμένου. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

και των  άρθρων 65 παρ. 1 και 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 

 

Ι.- Η χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 31387/10-11-2016/18-11-2016 

σύμβασης με την εταιρεία   «Π.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ- Γ.ΜΟΣΧΟΝΑΣ &ΣΙΑ Α.Ε  » με ΑΦΜ  

081442175 για χρονικό διάστημα από την  υπογραφή έως 31-12-2017. 

 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθμ. Πρωτ. 31387/10-11-2016/18-11-2016        

Σύμβαση.  

   

Συνημμένα: 

1) Η υπ΄αριθ  34869/27-10-2017   πρόσκληση παράτασης  

2) Η υπ΄αριθ 35070/30-10-2017   απάντηση του αναδόχου  

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ -ΑΚΡΙΤΙΔΗ  ΑΓΓΕΛΑ 

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



 

 


