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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα:  
Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 31821/24-3-23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της 
χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες με 
την εταιρεία «KERGON I.K.E.» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου 
αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό
Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες της με αριθ. πρωτ. 
44839/17-5-22 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο πρακτικό

Κύριε Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στην:
Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 31821/24-3-23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της 
χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες με 
την εταιρεία «KERGON I.K.E.» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου 
αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό
Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες της με αριθ. πρωτ. 
44839/17-5-22 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας για τους λόγους που 
αναφέρονται στο πρακτικό

Έχοντας υπόψη:

Στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής  κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 24815/7-3-23 αίτημα  της εταιρείας 
«KERGON I.K.E.», που αφορά στην παράταση της υπ. αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010573444) μέχρι 16.05.2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες,  της ήδη παραταθέντος συμβάσεως με την 
υπ. αρ. 614/2022 (ΑΔΑ: ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών η οποία είχε 
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οριστική ημερομηνία περάτωσης την 16/11/2022 και αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη 
δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» για λόγους ανωτέρας βίας.

Η αρμόδια επιτροπής παραλαβής εξέδωσε την υπ. πρωτ. 31821/24-3-23 γνωμοδότηση με την οποία 
τάσσεται υπέρ της παράτασης της χρονικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 44839/17-5-22  σύμβασης της εταιρείας 
«KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής 
στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας (συγκεκριμένα λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής 
καθώς και δυσμενών συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριου που συνδέονται  με την αντοχή του σκυροδέματος σε 
συγκεκριμένες θερμοκρασίες και κατά συνέπεια στην καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος), μέχρι 
16.05.2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες της ήδη παραταθέντος συμβάσεως με την υπ. αρ. 614/2022 (ΑΔΑ: 
ΨΦΠ1ΩΨ8-ΩΦΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών. Επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για:

 Α. Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 31821/24-3-23 Γνωμοδότησης της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, που αφορά στην επέκταση της 
χρονικής διάρκειας της με αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβασης, έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες με 
την εταιρεία «KERGON I.K.E.» αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου 
αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό.
Β. Επέκταση ή μη της χρονικής διάρκειας έως 16/5/2023 ήτοι κατά δύο (2) επιπλέον μήνες της με αριθ. πρωτ. 
44839/17-5-22 σύμβασης με την εταιρεία «KERGON I.K.E.», αναφορικά με την «Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για τη δημιουργία πάρκου αναψυχής στο Δήμο Αχαρνών» λόγω ανωτέρας βίας (συγκεκριμένα λόγω 
διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής καθώς και δυσμενών συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριου 
που συνδέονται  με την αντοχή του σκυροδέματος σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και κατά συνέπεια στην 
καθυστέρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος).

Συνημ.:
1. Η υπ. αριθ. πρωτ. 31821/24-3-23 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και 

προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
2. Το υπ. αριθ. πρωτ. 24815/7-3-23 αίτημα  της εταιρείας «KERGON I.K.E.»

Ο Αντιδήμαρχος 
Αναπτυξιακού Έργου

Χρύσανθος Κόνταρης
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