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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στις Αχαρνές σήμερα 16 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1. ο κος Σπυρίδων Βρεττός, με την ιδιότητα του Δημάρχου, που θα αποκαλείται εφεξής 

«Προμηθευόμενος» και

2. η κα Μαρίνα Μαστρομιχάλη, νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» 

(Α.Φ.Μ.: 095735038, Δ.Ο.Υ.: Α’ Πειραιά, Έδρα: Καρπάθου 84, 185 39 Πειραιάς), 

σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 1555300.2252650/15-07-2021 πιστοποιητικό 

εκπροσώπησης της Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πειραιώς, κάτοχος του με αριθμ. ΑΡ 033010/18-03-2022/Α.Τ. Πειραιά/Δελτίου 

Αστυνομικής Ταυτότητας, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «Προμηθεύτρια», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:

1. την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση  , που αφορά στην ανάθεση της 

προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού 

του Δήμου Αχαρνών, 

2. Την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. 

πρωτ. 29080/28-07-2022 έως 31/10/2022.

3. Την με αρ. πρωτ. 104200/25-10-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της της εταιρείας «ΤΟΠ 

ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην παράταση της σύμβασης,

4. Την με αρ. πρωτ. 107626/03-11-2022γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών,

5. Την με αριθμ. 568/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην επικύρωση 

του ανωτέρω πρακτικού που αφορά στην τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης της 

εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.»,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές

    ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

    Βαθμός προτ.: «Κοινός» 
    Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» 
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6. το άρθρο 206 του Ν.4412/16, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν. 4872/2021,

επεκτείνει τη χρονική διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σύμβασης και συγκεκριμένα μέχρι τις 

31/12/2022  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 «Προμηθεύτρια» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης 

και προσκόμισε την με αριθμ. 227000802/03-11-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

Ασφαλιστικής Εταιρείας  «ALTIUS INSURANCE COMPANY LTD», ποσού 5.968,00 € (ποσοστό 5 % 

επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω σύμβασης.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

              Για τον «Προμηθευόμενο»                       Για την «Προμηθεύτρια»
  Ο Δήμαρχος

                  Σπυρίδων Βρεττός                         Μαρίνα Μαστρομιχάλη
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