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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 60η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2631/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 981768/18-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 18-11-2021. 
 

Θέμα 29ο  
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση 
επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νήσων 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνα, Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου)», 
προϋπολογισμού μελέτης 580.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 85/11-04-2012)». 

3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 

4. Το Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5. To N. 4281/2014  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. 

6. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α’ 42) 
αρμοδιότητας των Περιφερειών» 

7. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
8. Το από 02/06/2020 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού  245.671,65 € με το Φ.Π.Α. 
9. Τα συμβατικά στοιχεία και το φάκελο της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οποία η 

παροχή υπηρεσιών είχε συνολική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έληγε 
την 01/06/2021. 

10. Την με αριθ. 1122/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής μέχρι την 31/12/2021. 

11. Την από 16/11/2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης της παροχής μέχρι την 15/04/2022.  

Ε Π Ε Ι Δ Η   
1. Με την παραπάνω αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση της προθεσμίας 

περαίωσης μέχρι την 15/04/2022 καθώς υπολείπεται οικονομικό αντικείμενο το οποίο θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού 
των ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Νήσων.  

2. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο δεδομένου ότι η 
υπόψη παροχή αφορά σε συντήρηση των ρεμάτων περιοχής αρμοδιότητάς της Π.Ε. Νήσων 
στα οποία η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού γίνεται προκειμένου η απορροή των ομβρίων 
να γίνεται απρόσκοπτα. Επομένως, οι ανάγκες καθαρισμού είναι άμεση συνέπεια των καιρικών 
συνθηκών και των αποτελεσμάτων που προκαλούν. 

3. Υπάρχει υπόλοιπο οικονομικού αντικειμένου της παρούσας παροχής υπηρεσιών και επομένως 
υπάρχει η δυνατότητα επέμβασης για καθαρισμό των ρεμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων έως ότου συμβασιοποιηθεί η διάδοχη παροχή 
υπηρεσιών. 

4. Η διάδοχη παροχή υπηρεσίας έχει δρομολογηθεί με ημερομηνία αποσφράγισης του 
διαγωνισμού την 06/12/2021 οπότε η συμβασιοποίησή της αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 
τον Απρίλιο του έτους 2022.  

5. Η χορήγηση παράτασης έως την 15/04/2022 είναι εύλογη για την συνέχιση της συντήρησης και 
του καθαρισμού των ρεμάτων μέχρι να καταστεί δυνατή η συμβασιοποίηση της διάδοχης 
παροχής υπηρεσιών.  

6. Η ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της αναδόχου και ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση με αναθεώρηση 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2006.   

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  

  Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός 
των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνα, 
Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου)», προϋπολογισμού μελέτης 580.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας  ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. μέχρι την 15/04/2022. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός 
των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 1η εργολαβία 2020 (Σαλαμίνα, 
Σπετσών, Κυθήρων, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Πόρου)», προϋπολογισμού μελέτης 580.000,00 €, 
αναδόχου εταιρείας  ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. μέχρι την 15/04/2022. 

 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Τημπλαλέξης Γρηγόριος  δηλώνει λευκό με την 
εξής παρατήρηση: «Η Διοίκηση αντί να προχωρήσει έγκαιρα στην εξασφάλιση νέας σύμβασης 
καθαριότητας των υπόψη ρεμάτων από σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά, που παρεμποδίζουν 
τη φυσική ροή τους, εκμεταλλεύεται για δεύτερη φορά μια ημιαδρανή υπάρχουσα σύμβαση. 
Προς τούτο προτείνει την εκ νέου παράτασή της, τη φορά αυτή έως την 15.4.22, ημερομηνία 
κατά την οποία προγραμματίζει να έχει συμβασιοποιηθεί το επόμενο έργο καθαρισμού των 
υπόψη ρεμάτων. Πρόκειται για μια επικίνδυνη ολιγωρία, αν όχι τακτική, δεδομένου ότι κανείς 
δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι το εναπομένον συμβατικό ποσό με τις όποιες προσαυξήσεις 
του θα επαρκέσει για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού κατά τους προσεχείς 5 βροχερούς 
μήνες. Καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις αυτές αλλά αναγνωρίζοντας το σοβαρό πλημμυρικό 
κίνδυνο, στον οποίο θα ήταν εκτεθειμένες οι εν θέματι περιοχές κατά το προσεχές 5μηνο 
ψηφίζουμε «λευκό» 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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