
 1 

                  
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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2139/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 7ο  
Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου 
Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)» 
προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων όπως διαβιάστηκε με το υπ’ αριθμ πρωτ: 447682/06-08-
2019 έγγραφο της Υπηρεσίας και στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: 
 
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Με την με αριθμό 1400/2018 (ΑΔΑ: 6ΚΝΗ7Λ7-ΛΗΕ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν α) σχέδιο διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας 
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μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), β) Τεύχη 
Δημοπράτησης (Ε.Σ.Υ, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο μελέτης, Προϋπολογισμός, Σ.Α.Υ και 
Φ.Α.Υ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), γ) αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΚΗΜΔΗΣ και στον 
Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, της παροχής υπηρεσιών : 
«Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου 
Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)» συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ (με 
το Φ.Π.Α.). 

2. Με την με αριθμό 2417/2018 (ΑΔΑ: 6ΔΖ97Λ7-Η45) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός 
ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. 
ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)» είναι ο οικονομικός φορέας «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ)» με την 
προσφερθείσα μέση έκπτωση: Πενήντα οκτώ και μηδέν οκτώ εκατοστά τοις εκατό (58,08%) 
και Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά 202.858,28 € (πλέον ΦΠΑ) και 
εξουσιοδοτήθηκαν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Α. και η Επιτροπή Διαγωνισμού για την 
συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Με την με αριθμό 3185/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΛΚ7Λ7-ΨΕΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού 
Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)»και η οριστική 
κατακύρωση στην εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΕ)» με την προσφερθείσα μέση έκπτωση: Πενήντα οκτώ και μηδέν 
οκτώ εκατοστά τοις εκατό (58,08%) στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι: 
202.858,28 € (πλέον ΦΠΑ) και εξουσιοδοτήθηκαν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Α. και η 
Επιτροπή Διαγωνισμού για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

4. Στις 10/01/2019 υπογράφηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία «ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ (Πάροχος) για ποσό 251.544,28 € (με Φ.Π.Α.) και συμβατική προθεσμία παροχής 
υπηρεσιών 8 μήνες, ήτοι έως την 10/09/2019. 

5.  Με την με αριθμό 434753 – 01/08/2019 αίτησή του ο Πάροχος της παροχής υπηρεσιών 
:  «Καθαρισμός ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα 
Αθήνας. ΥΔΡ15 (π.κ. 2012ΕΠ08500119)» αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης 
κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως την 10/01/2020 

 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
   Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι ο καθαρισμός ρεμάτων που εμπίπτουν στη χωρική 
δικαιοδοσία των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού τομέα, Βόρειου τομέα, Δυτικού τομέα και 
Νοτίου τομέα Αθήνας. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία προηγούμενων ετών, την κατάσταση των 
υδατορεμάτων της ανωτέρω χωρικής αρμοδιότητας και τα συνεχόμενα αιτήματα καθαρισμού από 
διάφορους φορείς (Δήμοι, Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Π.Α, πολίτες) που υποβάλλονται στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης ενεργής παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού ρεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
   Στις 26/06/2019, 27/06/2019 και 28/06/2019 πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 
τις παροχές υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας 
(2019-2020)», «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας (2019-2020)», 
«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθήνας (2019-2020)». Οι ανωτέρω παροχές 
υπηρεσιών βρίσκονται στο στάδιο έγκρισης του 1ου Πρακτικού της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με 
βάση τις προβλεπόμενες από το νόμο προθεσμίες για την ολοκλήρωση όλων των σταδίων των 
ανωτέρω διαγωνισμών (εγκρίσεις 1ου και 2ου πρακτικών, προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό 
Συνέδριο, προσκόμιση και έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) μέχρι τη συμβασιοποίησή 
τους, προκύπτει ότι την 10/09/2019, οπότε και ολοκληρώνεται η τρέχουσα παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού ρεμάτων, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα καθαρισμού των ρεμάτων της χωρικής 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής μέσω σχετικής παροχής 
υπηρεσιών.   
    
Και επειδή: 

ΑΔΑ: Ω4ΟΞ7Λ7-ΨΙΛ



 3 

1. Για την παροχή υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 
περί Δημοσίων  Έργων) 

2. Η αίτηση της αναδόχου για παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της παροχής 
υπηρεσιών που λήγει στις 10/09/2019 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 01/08/2019 όπως ορίζεται 
στο άρθρο 217 του Ν.4412/2016 και το άρθρο Α-2.3 της Ε.Σ.Υ. της παροχής υπηρεσιών 

3. Δεν προβλέπεται δαπάνη αναθεώρησης στον προϋπολογισμό του έργου. 
4. Η ανάγκη για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της παροχής υπηρεσιών δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα της παρόχου εταιρείας και το αίτημα για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός 
ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 
(π.κ. 2012ΕΠ08500119)», παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως 
την 10/01/2020, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό 
 

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

 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Καθαρισμός 
ρεμάτων Κεντρικού Τομέα, Βόρειου Τομέα, Δυτικού Τομέα και Νότιου Τομέα Αθήνας. ΥΔΡ15 
(π.κ. 2012ΕΠ08500119)», παρόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι έως 
την 10/01/2020. 
 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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