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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για προμήθεια  φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων. 
 
 

 Με την αριθ. 69/20.04.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων. 

Με την  υπ’ αριθ. 330/2016 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε  η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 50.998,21€ και συγκεκριμένα  

με χρέωση α) 33.998,70€  σε βάρος του Κ.Α. 10.6631  με ονομασία «Προμήθεια 

Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού » και 16.999,51€ σε βάρος του Κ.Α. 

15.6631  με ονομασία «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού »   β) 

η υπ΄ αριθ. 26/2016 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και οι σχετικοί όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. 

Με την υπ’ αριθ. 48/02.03.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά του συνοπτικού διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο 

διαγωνισμός. 

Την 26η Μαρτίου 2017 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 11821 σύμβαση ποσού 

43.388,28€  συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με το φαρμακείο Δημήτριος Βασ. 

Ντογραματζής. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13122/3.04.2018 έγγραφο , γνωμοδότησε η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την χρονική παράταση. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ.13138/03.04.2018 έγγραφο η υπηρεσία μας 

προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου  για την χρονική παράταση της 

σύμβασης  χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού 
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αντικειμένου την οποία και αποδέχθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.13985/16.04.2018 

έγγραφο του. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, προτείνεται : 

 

Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 11821/26.04.2017 σύμβασης με   το 

φαρμακείο Δημήτριος Βασ. Ντογραματζής.,  με ΑΦΜ  050771484, μέχρι 

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου. 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθ. Πρωτ. 11821/26.04.2017   Σύμβαση.  

 

   

 
 
                                                                      Η Αντιδήμαρχος 
                                                                Οικονομικής Διαχείρισης 
 
 
 
                                                             Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 13122/3.04.2018 γνωμοδότηση της επιτροπής  

β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 13138/03.04.2018 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης 

σύμβασης 

 

 


