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ΘΕΜΑ: Συνημμένα έγγραφα της υπ. αριθ. πρωτ. 32596/27-3-23 εισήγησης προς το ΔΣ Αχαρνών 

Σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται στην υπ. αριθ. πρωτ. 
32596/27-3-23 εισήγησή μας με 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. 

1. Την 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. 24815/7-3-23  αίτημα της εταιρείας «KERGON I.K.E.»
3. Το υπ. αριθ. πρωτ. 27448/14-3-23 «Διευκρινίσεις επί αιτήματος παράτασης της υπ. αριθ. 

44839/17-5-22 σύμβασης (ΑΔΑΜ:22SYMV010573444») έγγραφο της Επιτροπής παραλαβής 
γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

4. Το υπ. αριθ. πρωτ. 24839/16-3-23 έγγραφο της εταιρείας «KERGON I.K.E. με θέμα: «Διευκρινίσεις 
αιτήματος παράτασης……»

5. Η υπ. αριθ. πρωτ. 44839/17-5-22 σύμβαση
 

O Πρόεδρος της Επιτροπής Επιτροπή  Παραλαβής 
Γενικών Υπηρεσιών και Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, 

για το έτος 2023 (ΑΔΑ:   Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Χρήστος Αναγνωστόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή  Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών και 
Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, για το έτος 2023 (ΑΔΑ:   
Ψ0ΖΞΩΨ8-Ω0Γ)

Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές)

Αποδέκτες προς ενέργεια
1. κ. Πρόεδρο ΔΣ Αχαρνών
2. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. κ. Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Έργου
2. Δ/νση Προγραμ/μού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
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