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ΠΡΟΣ 
 Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

                   
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μεταφοράς 
Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις». 
 
 
Με την υπ' αριθμ. 136/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η 

σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας με τη διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού.    

 
Με την με αριθμ. πρωτ. 19222/7204/10-03-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η μίσθωσης οχήματος για την εν 

λόγω υπηρεσία. 

 

Με την 232/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η διάθεση 

πίστωσης του ποσού των 48.351,04€ σε βάρος του Κ.Α 15.6413.0003 με την 

ονομασία «Παροχής Υπηρεσιών  μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» και β) η 5/2016 μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι σχετικοί όροι διακήρυξης του πρόχειρου 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

 

Με την αριθμ. 298/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκαν οι 

«Υπηρεσίες Μεταφοράς Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, 

Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις» στην εταιρία με την επωνυμία 

«ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη 

Κηφισιά, επί της οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 με Α. Φ. Μ. 997182717, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 



 

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση υπογράφει η αριθμ πρωτ. 27074/2016 

Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 16SYMV005212425 2016-10-10. Ωστόσο, καθώς το 

συμβατικό αντικείμενο δεν έχει εξαντληθεί, την 1η/10/2017 το χρηματικό 

υπόλοιπο ανέρχονταν στις 5.885,04€. Ο Δήμος Διονύσου και προκείμενου να 

εξυπηρετήσει κατά τη διάρκεια Του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 τους 

μετακινούμενους φοιτητές αποδέχεται το με αριθμ. πρωτ. 31492/5-10-2017 

εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου εταιρίας, για τη χρονική παράταση της ανωτέρω 

Σύμβασης και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού αντικειμένου χωρίς την 

αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, των άρθρων 158 «Δαπάνες» και 209 

«Προμήθειες, υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 65 παρ. 1 του 

Ν.3852/10, το ΠΔ113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

και τις προβλεπόμενες  πιστώσεις προτείνεται, προς το Δημοτικό Συμβούλιο : 

 

Την χρονική παράταση της αριθμ. πρωτ. 27074/2016 Σύμβασης με την εταιρία 

«ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη 

Κηφισιά, επί της οδού Αχαρνών 70, Τ.Κ. 14561 με Α. Φ. Μ. 997182717, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών προς την 

Πανεπιστημιούπολη μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου χωρίς 

αναπροσαρμογή των τιμών, το οποίο επαρκέι για (1) μήνα περίπου.  

 
 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:  Η Αντιδήμαρχος  
Οικονομικής Διαχείρισης 

1.Τμήμα Προμηθειών 

2.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού 
& Αθλητισμού 

  
 

Συν. Το αριθμ. πρωτ. 
31492/2017 έγγραφο 

 Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα  

 


