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

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1756/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 64ο  
Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των 
διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», συμβατικής δαπάνης 438.007,32 €, 
αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 122923/21-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων ΠΕ. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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)». 
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3. Τον οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ Β’1661/11-05-2018). 

4. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
5. Το Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995. 
6. Το Π.Δ 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 

29/06/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».  

7. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

8. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.». 
9. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές. 
10. Το από 10/08/2016 συμφωνητικό της υπόψη παροχής υπηρεσιών, ποσού 292.081,02 € με 

Φ.Π.Α. 
11. Τα συμβατικά στοιχεία και το φάκελο της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οποία η 

παροχή υπηρεσιών έχει συνολική προθεσμία περαίωσης δέκα οκτώ (18) μήνες, δηλαδή λήγει 
την 09/02/2018. 

12. Την με αριθ. 3195/29-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
τη οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπόψη παροχής 
υπηρεσιών. 

13. Την με αριθ. 279/07-02-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με τη 
οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την 31/05/2018. 

14. Την με αριθ. πρωτ. 46787/13-03-2018 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση της εν λόγω παροχής. 

15. Το από 27/04/2018 συμφωνητικό της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπόψη παροχής 
υπηρεσιών, ποσού 145.926,30 € με Φ.Π.Α. και προθεσμία περαίωσης ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι 
την 27/05/2018. 

16. Την με αριθ. 1299/15-05-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με 
τη οποία εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών μέχρι την 
30/06/2018. 

17. Την από 21/06/2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για την χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας περαίωσης της παροχής μέχρι την 30/11/2018.  

 
Ε Π Ε Ι Δ Η   

1. Η αίτηση της αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής 
υπηρεσιών που λήγει στις 30/06/2018 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 21/06/2018 σύμφωνα με 
το άρθρο Α-2.3 της Ε.Σ.Υ. και αναλογικά με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Με την παραπάνω αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση της προθεσμίας 
περαίωσης μέχρι την 30/11/2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών της 
αρχικής σύμβασης και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπόψη παροχής υπηρεσιών 
καθώς υπάρχουν ανεκτέλεστες ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι να 
υπογραφεί διάδοχη παροχή υπηρεσίας.  

3. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων την 07/12/2017 δημοπράτησε διάδοχο της 
εν λόγω παροχής έργο για τον καθαρισμό των ρεμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς της, όμως 
με την υπ’ αριθ. 116/2018 πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ζ’ Κλιμάκιο) αποφάνθηκε ότι 
κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης καθώς αυτό έπρεπε να δημοπρατηθεί ως παροχή 
υπηρεσιών. 

4. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών δεν έχει εξαντληθεί 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. 

5. 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 παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενες ανάγκες και απρόβλεπτες καταστάσεις που 
απαιτούν άμεση επέμβαση.  
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6. Η χορήγηση παράτασης έως την 30/11/2018 είναι εύλογη για την συνέχιση της συντήρησης και 
του καθαρισμού των ρεμάτων μέχρι την υπογραφή της διάδοχης παροχής υπηρεσιών.  

7. Η ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα της αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση του συμβατικού χρόνου έως την 
30/11/2018 (σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007) είναι εύλογη για την εκτέλεση 
των εργασιών της 1ης Σ.Σ. και την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης της υπόψη παροχής 
υπηρεσιών.   

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α  
Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της αρχικής και της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των 
διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», συμβατικής δαπάνης 438.007,32 €, 
αναδόχου εταιρείας  ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 30/11/2018. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία  αποφασίζει 
 
Την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της αρχικής και της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων εντός των 
διοικητικών ορίων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων», συμβατικής δαπάνης 438.007,32 €, 
αναδόχου εταιρείας  ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 30/11/2018. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 
 
 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο. Ε. κα Αν. Μεθυμάκη δηλώνει λευκό. 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Σαπουνά Αγγελική  
Βρύνα Φωτεινή  
Τσούπρα Ιωάννα 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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