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Ημερομηνία: 7/3/2023 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Βάσει της μεταξύ μας σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 44839/17-05-2022 και ΑΔΑΜ 22SYMV010573444 

2022-05-18, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ», με διάρκεια εκτέλεσης έξι (6) μήνες  και 

οριστική ημερομηνία περάτωσης την 16/11/2022, και κατόπιν υποβολής αίτησης παράτασης με αριθμό 

πρωτοκόλλου 111157/14-11-2022 έως 16/3/2023, θα θέλαμε να αιτηθούμε επιπλέον χρόνου παράτασης δύο 

(2) μηνών, καθώς συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

Η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν εντός του 

μήνα Φεβρουαρίου, το οποίο οδήγησε σε διακοπή των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα και κατ’ 

επέκταση καθυστέρηση στο αρχικό χρονοδιάγραμμα. 

Επιπλέον, λόγω διεθνών καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής των εργοστασίων, αναμένεται 

καθυστέρηση και του προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού παιδικής χαράς, όπως μας 

ενημέρωσε ο προμηθευτής μας. Όσον αφορά τον εν λόγω εξοπλισμό για το Πάρκο Αναψυχής Δήμου 

Αχαρνών, η συντομότερη πλέον δυνατή ημερομηνία παραλαβής των οργάνων από τα εργοστάσια του 

εξωτερικού, θα είναι εντός του μήνα Απριλίου, ενώ η αρχική συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των 

οργάνων ήταν εντός του μήνα Φεβρουαρίου. Δεδομένων αυτών, ζητείται να παραταθεί η ολοκλήρωση 

εκτέλεσης των εργασιών πέραν του αρχικού χρονοδιαγράμματος. 

Η παράταση ζητείται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το 

άρθρο 12 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ) της μεταξύ μας σύμβασης, έως την 16/5/2023, 

χωρίς μεταβολή στις τιμές. 

Η εταιρεία μου, ως ανάδοχη εταιρεία, αιτείται να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των 

ειδών, καθώς πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: 

α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 

β) ως προμηθευτής, υποβάλλω σχετικό αίτημά για παράταση της ανωτέρω σύμβασής με τον Δήμο, πριν από 

τη λήξη του συμβατικού χρόνου, 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης. 

Ο ΑΙΤΩΝ 
Για την KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ 

 
 
 
 

 
ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

mailto:info@kergon.gr

