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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για την συντήρηση και  προμήθεια  αναλωσίμων 
φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας TOSHIBA του Δήμου Διονύσου . 
 

 Με την υπ΄ αριθ 53/19-4-2016 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα  της παροχής υπηρεσιών  «Συντήρηση φωτοτυπικών 

μηχανημάτων ». 

 Με την υπ’αριθ. 16124-5-2016  ΑΔΑ: 6ΝΞ9Ω93-ΕΨ2 απόφαση της 

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

ανάθεση Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων  φωτοτυπικών μηχανημάτων 

μάρκας TOSHIBA του Δήμου Διονύσου, ποσού 2.500,00 σε βάρος του  ΚΑ  

10.6265.0005 με την ονομασία «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών, 

φωτοτυπικών και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού » και β) η  έγκριση της 

διενέργειας της εργασίας με την διαδικασία της απευθείας . 

 

 Με την υπ’αριθ 2055/29894/25-10-2017 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η 

συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας 

TOSHIBA στην εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ 

32384/18-11-2016/14-11-2017  Σύμβαση συνολικού ποσού 2.500,00€. 

 Με το υπ΄αριθ. 37100/13-11-2017  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. 37263/14-11-2017  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. Το υπολειπόμενου συμβατικό  ποσό  

ανέρχεται σε  2.299,89 €  

 

 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. 32384/18-11-2016/14-11-2016 

σύμβασης με την εταιρεία   «Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε » με ΑΦΜ  094501457 για 

χρονικό διάστημα έξι   (6) μηνών ήτοι μέχρι    /   /2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

συμβατικού αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών. 

 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθμ. Πρωτ. 32384/18-11-2016/14-11-2016 Σύμβαση.  

   

Συνημμένα: 

1) Η υπ΄αριθ  37100/13-11-2017   πρόσκληση παράτασης  

2) Η υπ΄αριθ 37263/14-11-2017  απάντηση του αναδόχου  

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ -ΑΚΡΙΤΙΔΗ  ΑΓΓΕΛΑ 

 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
2. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και 
Διαφάνειας και Πληροφορικής   
 
 



 

 


