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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 1
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 5/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 10/1/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 7/1/2014.  

 

Θέµα 6
o 

 

Μετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών «Επείγουσες εργασίες και 
συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», προϋπολογισµού 
241.765,54 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.».  
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Ιάκωβος Προµπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Γεώργιος Καστρινάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου  

• Χαράλαµπος Καραθάνος 
 
                                                                                                                                               
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μοσχολέα, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
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. Το Π.∆. 145/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής». 
4. Την υπ’ αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2494/4-11-2011) «Έγκριση 

τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
5. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ19/τ.α./1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» 
6. Το Π.∆. 118/2007 Κανονισµός προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆. 
7. Τα συµβατικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών και το φάκελο του έργου σύµφωνα µε τα οποία η 

υπόψη παροχή υπηρεσιών έχει συνολική προθεσµία περαίωσης τρείς µήνες (3) µήνες. 
8. Το από 24/10/2013 συµφωνητικό της υπόψη παροχής υπηρεσιών, ποσού 232.094,92€ µε Φ.Π.Α. 
9. Την από 04/11/20013 ενηµέρωση της αναδόχου εταιρείας (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) σχετικά µε το χρόνο 

παράδοση των αντλιών.  
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10. Την από 05/12/20013 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) για την µετάθεση του 
συµβατικού χρόνου της υπηρεσίας για τρείς µήνες, µέχρι την 24/04/2014, προκειµένου να δοθεί 
χρόνος για την εκτέλεση των προβλεπόµενων υπηρεσιών (βιντεοσκόπηση αποχετευτικού δικτύου 
κ.α.). 

Ε Π Ε Ι ∆ Η  

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για µετάθεση του συµβατικού χρόνου της υπηρεσίας, για 
ανυπέρβλητους λόγους, µη οφειλόµενους στην ανάδοχο εταιρεία, αλλά σε καιρικά – εποχικά 
φαινόµενα καθώς και στον απαιτούµενο χρόνο για την εισαγωγή των προβλεπόµενων από τη 
σύµβαση αντλιών, υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 05-12-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Π∆ 
118/2007 και το άρθρο 4 της παρούσας Σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών. 

2. Με την παραπάνω αίτηση η ανάδοχος εταιρεία (ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ) ζητά την µετάθεση του συµβατικού 
χρόνου των εργασιών µέχρι την 24-04-2014, προκειµένου να δοθεί χρόνος για την εκτέλεση των 
προβλεπόµενων υπηρεσιών (βιντεοσκόπηση αποχετευτικού δικτύου, τοποθέτηση των αντλιών κ.α.), 
οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν εγκαίρως, λόγω: α) των κακών καιρικών και εποχικών 
συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις και άνοδος στάθµης της θάλασσας από νότιους άνεµους µε 
συνέπια την πλήρωση του δικτύου µε θαλασσινό νερό), και β) του απαιτούµενου χρόνου για την 
κατασκευή από το εργοστάσιο των προβλεπόµενων από τη σύµβαση αντλιών και την εισαγωγή τους 
στη Ελλάδα. 

3. Το αίτηµα της αναδόχου εταιρείας για µετάθεση του συµβατικού χρόνου είναι βάσιµο, δεδοµένου ότι: 

• Στη περιοχή των αντλιοστασίων Α1 και Α2 τµήµατα του αποχετευτικού δικτύου έχουν φθαρεί και 
παρουσιάζουν εισροή θαλασσινού νερού, (λόγω της υψηλής στάθµης της θάλασσας ένεκα των 
νοτίων ανέµων), σε συνδυασµό µε την αυξηµένη εισροή όµβριων υδάτων στο δίκτυο (παντοροικό 
δίκτυο), λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, µε αποτέλεσµα το αποχετευτικό δίκτυο τον µήνα 
Νοέµβριο ήταν πληµµυρισµένο µέχρι και το κάλυµµα των φρεατίων. Τα παραπάνω καιρικά 
φαινόµενα δεν επέτρεψαν τον καθαρισµό των αγωγών και την ολοκλήρωση της βιντεοσκόπησης, 
προκειµένου να εντοπιστούν και να επισκευασθούν τα φθαρµένα τµήµατα του αποχετευτικού 
δικτύου, εντός της Αποκλειστικής Τµηµατικής Προθεσµίας του ενός (1) µηνός που ορίζεται στο 
άρθρο Α-2.2 της ΕΣΥ. 

• Οι κατά την σύµβαση προδιαγεγραµµένες αντλίες δεν κατασκευάζονται στην Ελλάδα και λόγω 
αυξηµένου όγκου παραγγελιών καθώς και της ιδιοµορφίας των προδιαγραφών των εν λόγω 
προϊόντων ο προµηθευτής τους, µε το από 31-10-13 ενηµερωτικό σηµείωµα του, ενηµέρωσε την 
ανάδοχο εταιρεία ότι η αναµενόµενη ηµεροµηνία άφιξης τους προσδιορίζεται να είναι η 51

η
 

εβδοµάδα του τρέχοντος έτους.   
4. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, 

αλλά σε παράγοντες εξωγενείς και ανυπέρβλητους. 
5. Η µετάθεση του συµβατικού χρόνου (σύµφωνα µε το άρθρο 26, παρ. 5. του Π∆ 118/2007) κατά 2 

µήνες, δηλαδή έως την 24/3/2014, κρίνεται εύλογη για την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου.  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
Την έγκριση µετάθεσης του συνολικού συµβατικού χρόνου της παροχής των υπηρεσιών «Επείγουσες 
εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», 
προϋπολογισµού 241.765,54 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»,  κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως την 
24/3/2014 και την µετάθεση της 1

ης
 τµηµατικής προθεσµίας µέχρι την 24-01-2014. 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση µετάθεσης του συνολικού συµβατικού χρόνου της παροχής των υπηρεσιών: «Επείγουσες 
εργασίες και συντήρηση λειτουργίας αντλιοστασίων του αποχετευτικού δικτυού ∆ήµου Πόρου», 
προϋπολογισµού 241.765,54 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.»,  κατά δύο (2) µήνες, δηλαδή έως 
την 24/3/2014 και την µετάθεση της 1

ης
 τµηµατικής προθεσµίας µέχρι την 24-01-2014. 

 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης  

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη  

Ιωάννης Αξαρλής 

Ιάκωβος Προµπονάς 
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