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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού
αντικειμένου για υπηρεσίες φιλοξενία αδέσποτων ζώων του Δήμου
Διονύσου.
Με την αριθ. 105/11.05.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης αδέσποτων ζώων.
Με την υπ’ αριθ. 150/12.06.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε

: α) η δαπάνη για την περίθαλψη και φιλοξενία αδέσποτων ζώων

Δήμου Διονύσου και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 74.400,00 ευρώ, με
χρέωση ποσού 24.414,40 ευρώ στον ΚΑ 15.6142.0001 με τίτλο “Αμοιβή για την
περισυλλογή και την στείρωση αδέσποτων ζώων “ του προϋπολογισμού του Δήμου
ο.ε. 2017 και με χρέωση ποσού 49.985,60 ευρώ σε αντίστοιχο ΚΑ του ο.ε. 2018
και την εξόφληση

των σχετικών δαπανών β)η υπ’ αριθ. 4/2017 μελέτη του

Τμήματος Προμηθειών γ) οι επισυναπτόμενοι όροι διακήρυξης του συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Περίθαλψη και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου»
Με την υπ’ αριθ. 301/7.11.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο
διαγωνισμός.
Την 23η Νοεμβρίου 2017 υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 38749 σύμβαση
ποσού 12.400,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ με την επιχείρηση «ΚΤΕΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 38591/7.11.2018 έγγραφο η υπηρεσία μας
προχώρησε στην πρόσκληση του αναδόχου
σύμβασης

για την χρονική παράταση της

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.38761/08.11.2018 έγγραφο του.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, προτείνεται :

Η χρονική παράταση της αριθ. πρωτ. 38749/23.11.2017 σύμβασης της
εταιρείας « ΚΤΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,

με ΑΦΜ

999025719, μέχρι

εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.
Κατά τ΄ άλλα ισχύει η αριθ. Πρωτ. 38749/23.11.2017 Σύμβαση.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Κοινοποίηση:
1. Τμήμα Προμηθειών
2. Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης &
Αδειοδοτήσεων

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα

Συνημμένα:
α) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 38799/08.11.2018 γνωμοδότηση της επιτροπής
β) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 38591/7.11.2018 πρόσκληση προς τον ανάδοχο για αποδοχή παράτασης
σύμβασης
γ) Η υπ’ αριθ. πρωτ38761/08.11.2018 έγγραφη απάντηση του αναδόχου.
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