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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 

αντικειμένου για τη προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, ομάδα Α:  Προπληρωμένο Τέλος.  

 

 Με την υπ' αριθμ. 191/2015 απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η 

διενέργεια της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού.    

 

 Με τις 427/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε α) η 

έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, και β)  η έγκριση της της από 

14/12/2015 μελέτης της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας και των σχετικών 

όρων του διαγωνισμού.  

 

 Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 36066/2541/22-12-2015 Απόφαση Δημάρχου 

προκηρύχθηκε ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (α/α συστήματος 20055) με 

καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25/01/2016 και ώρα 15:00 μμ 

και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης την 29/01/2016. 

 

 Με τις 233/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε: α) η 

κατακύρωση της ομάδας Α: Προπληρωμένο Τέλος αντί του συνολικού ποσού των 

44.578,40€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

(ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., με ΑΦΜ 094026421, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. 



 Σύμφωνα, με τη συγκεκριμένη απόφαση συνυφάνθηκε η αριθμ. πρωτ. 

12926/6-6-2016 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 16SYMV004566213 6016-06-10). 

 

 Σήμερα, το συμβατικό αντικείμενο της ανωτέρω σύμβασης δεν έχει 

εξαντληθεί. O Δήμος Διονύσου με την αριθμ. πρωτ. 14388/17-05-2017 έγγραφο 

του ενημέρωσε την ΑΝΑΔΟΧΟ προτείνοντας τη χρονική παράταση της αριθμ. 

πρωτ. 12926/6-6-2016 σύμβασης χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών της και 

σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ  με την αριθμ. πρωτ. 

15289/24-05-2017 επιστολή της αποδέχθει τη ανωτέρω πρόταση. 

 

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

«Προμήθειες, υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, 

το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες." και τις προβλεπόμενες  πιστώσεις προτείνεται, προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο :  

 

 

Ι.- Η χρονική παράταση της αριθμ. πρωτ. 312926/6-6-2016 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 

16SYMV004566213 6016-06-10)  με την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 

(ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε., με ΑΦΜ 094026421, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για τη προμήθεια των ειδών 

της ομάδα Α:  Προπληρωμένο Τέλος μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού 

αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών  και σύμφωνα με τους όρους που 

διέπουν αυτή. 

 

ΙΙ. Κατά τ΄άλλα ισχύει η αριθμ. πρωτ. 312926/6-6-2016 Σύμβαση. 

 

Κοιν.: 1. Δ/νση Εσόδων και Περιουσίας  

 2. Τμήμα Προμηθειών 

 

 
 
 
 

Η Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης  

 
 
 

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 

    


