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ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για τη Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - 
Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου .  
 
 Με την υπ αριθ 48/2015  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η 

διενέργεια της «Προμήθειας Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών 

Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου» με την διαγωνιστική διαδικασία του 

πρόχειρου  διαγωνισμού.    

 Με την υπ αριθ 209/2015  απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 

τροποποιήθηκε η υπ΄αριθ 48/20-3-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς 

τον ενδεικτικό προϋπολογισμό από 24.000,00€ σε 54.000,00€.    

 Με την υπ’αριθ.394/8-12-2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε: α) η δαπάνη  και η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση «Προμήθεια 

Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους 

του Δήμου» , ποσού 42.956,16  σε βάρος του  ΚΑ 10.6142.0024 με την  ονομασία  

«Αμοιβές για Ιατρικές - Εργαστηριακές Εξετάσεις Υπαλλήλων του Δήμου » και β) η 

υπ΄αριθ  31/2015 μελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού . 

 Με την υπ’αριθ 2565/36542/29-12-2015 απόφαση Δημάρχου  

προκηρύχθηκε  ο διαγωνισμός για τις 19/1/2016 . 

 

 Στις 19 Ιανουαρίου  2016 διενεργήθηκε  ο  Διαγωνισμός  για την 

«Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών - Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους 

Εργαζομένους του Δήμου» Ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε » και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ.9679/ 25-

4-2016 Σύμβαση  

 



 Με το υπ΄αριθ.7095/14-3-2017 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.  8178/23-3-2017 έγγραφο της, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

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

προαναφερθείσας σύμβασης για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την  υπογραφή 

της ή μέχρι λήξης του συμβατικού ποσού, 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.9679/24-4-2016  σύμβασης με την 

εταιρεία«ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε» με ΑΦΜ  094423696, 

για χρονικό διάστημα έξι   (6) μηνών ήτοι μέχρι 25/ 10/2017 ή μέχρι εξαντλήσεως 

του συμβατικού αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών. 

 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθμ. Πρωτ. 9679/25-4-2016 Σύμβαση.  

   

Συνημμένα: 

1) Η υπ΄αριθ  7095/14-3-2017  πρόσκληση παράτασης  

2) Η υπ΄αριθ 8178/23-3-2017 απάντηση του αναδόχου  

 
 
 
 

  Ο Δήμαρχος  
 

Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Δ/νση Ανθρώπινου 
Δυναμικού  
 

  
 
 
 

  Διονύσιος Ζαμάνης  



 

 


