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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                                                                                         
Απόσπασμα από το 30o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθμ. Αποφ. 370
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 4o                                                                                                           
Συνεδρίαση της 19/7/2022                                                                                                                     
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 69762-15/7/2022

               Στις Αχαρνές σήμερα στις 19 του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο 
Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 69762 - 15/7/2022 εγγράφου προσκλήσεως 
του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
            
       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος                                                                              1. Αραμπαντζής Ευάγγελος                                                                                    
2. Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      2. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
3. Δαμάσκος Νικόλαος 3. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
4. Κατσανδρή Χρηστίνα                                                                                  4. Παυλίδου Όλγα                                                                                       
5. Αβραμίδης Ιωάννης

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος. 

ΘΕΜΑ: Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 63239/01-07-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών 
υπηρεσιών,  που αφορά στην τροποποίηση 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 λόγω το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία λόγω 
αναγκαστικών αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση συνεχόμενων θετικών 
κρουσμάτων Covid-19, καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά: στην Επικύρωση ή μη της με 
αριθμ. πρωτ. 63239/01-07-2022 της επιτροπής γνωμοδότησης της αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά στην 
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τροποποίηση 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 λόγω 
το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την λειτουργία λόγω αναγκαστικών αδειών και 
καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση συνεχόμενων θετικών κρουσμάτων Covid-19, 
καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου. 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί παράταση του χρόνου της σύμβασης έως το τέλος Οκτωβρίου 
2022 και να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Την πρόταση του Προέδρου
2. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
3. 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, καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου.

4. Τη με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση.
5. Το με αρ. πρωτ. 54940/09-06-2022  αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά 

στην τροποποίηση της σύμβασης.
6. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των 

συμβατικών όρων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Επικυρώνει την με αριθμ. πρωτ. 63239/01-07-2022 γνωμοδότηση της επιτροπής της αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που 
αφορά στην τροποποίηση 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 λόγω το ότι η εταιρεία αναγκάστηκε να αναστείλει την 
λειτουργία λόγω αναγκαστικών αδειών και καραντίνας του προσωπικού, μετά από επιβεβαίωση 
συνεχόμενων θετικών κρουσμάτων Covid-19, καθώς και έλλειψης προμήθειας αλουμινίου, 
τροποποιώντας τη, ως προς το χρονικό διάστημα της παράτασης της σύμβασης έως 31/10/2022.

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 370/2022.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                     -             
                                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ
                                                                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
                                                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
                                                                                                      

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές  Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ
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