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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού 
αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης κλαδοφάγου μηχανήματος. 
 

Με την αριθ. 129/11.05.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης συντήρησης και 

επισκευής συμπ/νης της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών και 

αναλωσίμων του κλαδοφάγου μηχανήματος. 

Με την υπ’ αριθ.  196/18-07-2017 Απόφαση   Οικονομικής   Επιτροπής,   

με  την  οποία εγκρίθηκε: α) η δαπάνη για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης 

κλαδοφάγου μηχανήματος και η διάθεση πίστωσης 23.860,00€ σε βάρος του Κ.Α. 

35.6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» και 7.636,00€ 

σε βάρος του Κ.Α. 35.6672  με τίτλο «Ανταλλακτικά Λοιπών Μηχανημάτων»  

(Α.Α.Υ 632, ΑΔΑ 7ΝΔΠΩ93-ΦΛΤ )(Α.Α.Υ.633,ΑΔΑ ΩΦΔΧΩ93-ΧΑΙ) β)η  υπ’ αριθ. 

12/2017 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος  γ) οι επισυναπτόμενοι όροι 

διακήρυξης του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού και δ) ορίσθηκε η επιτροπή 

διενέργεια και αξιολόγησης του διαγωνισμού  

Με την υπ’ αριθ. 374/20.12.2017  Απόφαση   Οικονομικής   

Επιτροπής,  εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού και 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. 

 Την 2η Μαρτίου 2018 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 7924/2.03.2018 σύμβαση ποσού 
30.814,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με την εταιρεία Περιβαλλοντική 
Συμμαχία Ι.Κ.Ε..  

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9809/25.02.2019 έγγραφο η υπηρεσία μας 

προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου  για την χρονική παράταση της 

σύμβασης  χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση του συμβατικού 
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αντικειμένου , ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής  παραλαβής 

προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  . 

Ο ανάδοχός αποδέχτηκε την πρόσκληση με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

9862/25.02.2019 έγγραφο του. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, προτείνεται : 

 

Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 7924/02.03.2018 σύμβασης της εταιρείας  
«Περιβαλλοντική Συμμαχία Ι.Κ.Ε.» ,  με ΑΦΜ  800487239, μέχρι εξαντλήσεως του 
συμβατικού αντικειμένου. 

Κατά τ΄ άλλα ισχύει η  αριθ. Πρωτ. 7924/02.03.2018 Σύμβαση.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 10203/27.02.2019 γνωμοδότηση της επιτροπής  

β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9809/25.02.2019 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης 

σύμβασης 

γ) Η υπ’ αριθ. . 9862/25.02.2019 έγγραφη απάντηση του αναδόχου. 

 

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

 Οικονομικής Διαχείρισης 

       Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 
 


