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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτρια: Κ. Τούντα
Τηλ.: 213 2072436
Fax:  210 2415447
E-mail: ktounta@acharnes.gr

Προς:

Αχαρνές, 2/3 /2023

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 22785/2.3.23 γνωμοδότησης της επιτροπής 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  που αφορά 

στην τροποποίηση – παράταση ισχύος-  της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της 

εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» έως τις 31/3/2023 ».

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την 

επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 22785/2.3.23 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία σας επισυνάπτεται,  που αφορά 

στην τροποποίηση – παράταση ισχύος- της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της εταιρείας 

«ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Αχαρνών.

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.

2. To με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων που αφορά διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων 

συνεπειών του COVID-19.

3. Την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση.

4. Τις με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 & 114511/18-11-2022 τροποποιήσεις σύμβασης.

5. Το με αρ. πρωτ. 124696/14-12-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ 

Ε.Π.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης. 

6. Το με αρ. πρωτ.21684/28.2.23 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης 

Πολιτικών Οργάνων για την επιστροφή της εισήγησης.
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7. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την 

τήρηση των συμβατικών όρων και εφόσον εκκρεμεί  έως και σήμερα η λήψη απόφασης, θεωρείται 

επιβεβλημένη νέα  γνωμοδότηση για παράταση του χρόνου της σύμβασης έως στις 31-3-2023,   

Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης της 

εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού του Δήμου Αχαρνών και προτείνει την παράταση του χρόνου της σύμβασης έως 31/03/2023 

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε τις δικές σας ενέργειες για την έγκριση και τροποποίηση της  

σύμβασης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής           Τα μέλη της Επιτροπής

                  Κων/να Τούντα     1. Ιωάννης Μπράφας 2. Στυλιανός Γιαννακόπουλος
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