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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για υπηρεσίες καθαρισμού υπόγειων κάδων. 
 
 

 Με την αριθ. 210/27.10.2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την υπηρεσία καθαρισμού υπόγειων κάδων του 

Δήμου , με την διαδικασία του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.   

 Με την  υπ’ αριθ. 367/17.11.2015  απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού 5.904,00€ σε βάρος του ΚΑ 

20.62.75.0004 του προϋπολογισμού ο.ε. 2015 με τίτλο «Δαπάνες Καθαρισμού 

Πλύσιμο Κάδων Απορριμμάτων», β) η υπ’ αριθ. 32/2015 μελέτη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και γ) οι όροι της διακήρυξης 

Με τις υπ’ αριθ. 19/7.03.2016 & 89/5.04.2016 αποφάσεις Οικονομικής 

Επιτροπής έγιναν δεκτά τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

του διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού . 

 Την 13η Απριλίου 2016 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 9431 σύμβαση ποσού 

3.498,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ με τον Μπαρούνη Ανδρέα. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 10585/12.04.2017 έγγραφο η υπηρεσία μας 

προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου  για την χρονική παράταση της 

σύμβασης  χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού 

αντικειμένου την 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. 9431/13.04.2015 σύμβασης με τον 

Μπαρούνη Ανδρέα  με ΑΦΜ  074192155, μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου. 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθ. Πρωτ. 9431/13.04.2016   Σύμβαση.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10585/12.04.2017 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης 

σύμβασης 

β) Η υπ’ αριθ. πρωτ.10597 /12.04.2017 έγγραφη απάντηση του αναδόχου. 

 

  Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής 
Διαχείρισης 

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

  

  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 


