
 1 

                   
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 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2312/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-09-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
530385 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 12-09-2019. 
 

Θέμα  1ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 868.000,00€, αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ 
ΑΤΕΒΕ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 
Το ανωτέρω απόν τακτικό μέλος  (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 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
προκειμένου να συνεχιστεί το έργο , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον 
κ.Μοσχολέα ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα  εξής: 
         
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 
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3. Την υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β’/11-05-2018), περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Το Π.Δ. υπ’ αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
αρμοδιότητας των Περιφερειών». 

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

6. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις. 
7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου. 
8. Το από  27/03/2018 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 523.018,09 € με το Φ.Π.Α. 
9. Τις προθεσμίες του έργου (συνολική και τμηματικές, όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη). 
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 70021/16-04-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία 

εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος. 
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 200657/01-11-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η 

υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου από την εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 
12. Την αρ. 936/2019 (Συνεδρίαση 19η/08-04-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
13. Την αρ. 2002/2019 (Συνεδρίαση 39η/05-08-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
14. Την από 18-07-2019 (ΙΡΙΔΑ ΑΠ 395855/18-07-2019) αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία 

ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες. 
15. Την υπ’ Α.Π. 516383/09-09-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την χορήγηση 

παράτασης. 
Ε Π Ε Ι Δ Η  

1. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση νέου κρηπιδώματος μήκους 110 μ. περίπου (ισοδύναμου με του 
υφιστάμενου δυτικού παραλιακού κρηπιδώματος το οποίο υπέστη μη αναστρέψιμες ζημιές, ακόμα 
και κατάρρευση κατά μήκος ενός τμήματός του), με ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον 3 μ. (από Μ.Σ.Θ.) 
για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής μήκους έως 15 μ, στον λιμένα Πόρου. 

2. Με την Αρ. Πρωτ. 174400/01-10-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε η μερική 
τροποποίηση της μελέτης - προσαρμογή αυτής επί του εδάφους, του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», ήτοι την ενίσχυση της θεμελίωσης 
της θεμελιοδοκού έδρασης της ανωδομής του νέου κρηπιδώματος κατά μήκος της όπισθεν (προς 
ξηρά) παρειάς του έργου με σειρά οπλισμένων φρεατοπασσάλων. 

3. Με την αρ. 936/2019 (Συνεδρίαση 19η/08-04-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
η χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 
κατά α) επτά (7) μήνες της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας της παρ. 3.3.2.3 της ΕΣΥ, ήτοι 
μέχρι την 27-04-2019 και β) έξι (6) μήνες της συνολικής προθεσμίας της παρ. 3.1 της ΕΣΥ, ήτοι 
μέχρι την 27-09-2019 του έργου του θέματος. 

4. Στα πλαίσια του έργου του θέματος μέχρι και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί:  
 Οι εργασίες καθαίρεσης και απομάκρυνσης της παλαιάς ανωδομής.  
 Η κατασκευή της σειράς των οπλισμένων φρεατοπασσάλων κατά μήκος της όπισθεν (προς 

ξηρά) παρειάς του έργου. 
 Η κατασκευή της σειράς των οπλισμένων φρεατοπασσάλων κατά μήκος του έμπροσθεν (προς 

θάλασσα) μετώπου του έργου. 
 Η κατασκευή της θεμελιοδοκού (κεφαλόδεσμου) εξ οπλισμένου σκυροδέματος κατά μήκος του 

προς ξηρά μετώπου και επί της πασσαλοστοιχίας. 
 Η σκυροδέτηση τριάντα οχτώ (38) πρόπλακων για την σκυροδέτηση της πλάκας 

καταστρώματος του κρηπιδώματος οι οποίες βρίσκονται στον εργοταξιακό χώρο του Αγίου 
Στεφάνου. 

5. Ο ανάδοχος με την από 18-07-2019 (ΙΡΙΔΑ ΑΠ 395855/18-07-2019) αίτησή του ζητάει τη χορήγηση 
παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά έξι (6) μήνες δεδομένου ότι 
προέκυψε καθυστέρηση στον χρονικό προγραμματισμό του έργου από την εκτέλεση εργασιών, οι 
οποίες δεν προβλεπόντουσαν στην αρχική μελέτη, ήτοι την νέα σειρά φρεατοπασσάλων κατά μήκος 
της όπισθεν (προς ξηρά) παρειάς του έργου και επειδή κατά την θερινή περίοδο εξαναγκάστηκε να 
διακόψει την εξέλιξη του έργου σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων του Δήμου Πόρου και της 
Υπηρεσίας μας. 

6.  Έχει προκύψει καθυστέρηση στον χρονικό προγραμματισμό του έργου δεδομένου ότι:  
α) Ο ανάδοχος εκτέλεσε εργασίες πλέον των αρχικά εγκεκριμένων δεδομένου ότι με την Αρ. Πρωτ. 

174400/01-10-2018 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκε η μερική τροποποίηση της 
μελέτης - προσαρμογή αυτής επί του εδάφους, ήτοι την ενίσχυση της θεμελίωσης της θεμελιοδοκού 
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έδρασης της ανωδομής του νέου κρηπιδώματος κατά μήκος της όπισθεν (προς ξηρά) παρειάς του 
έργου με σειρά οπλισμένων φρεατοπασσάλων. 

 β) Ο Δήμος Πόρου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του ως προς την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων στα 
όρια του οικισμού και επί της παραλιακής οδού για την θερινή περίοδο και δεν επέτρεψε στον 
ανάδοχο  για τη θερινή περίοδο να συνεχίσει την σκυροδέτηση των πρόπλακων εξ οπλισμένου 
σκυροδέματος εντός του παραχωρημένου-μισθωμένου εργοταξιακού χώρου εντός της χερσαίας 
ζώνης του Λιμένα Πόρου, αλλά αντιθέτως ζήτησε την παράδοσή του στον Δήμο. 

7. Με την αρ. 2002/2019 (Συνεδρίαση 39η/05-08-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Σ.Σ. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ 
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ» αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, συνολικής δαπάνης 66.256,53 € 
με Φ.Π.Α., ήτοι σε ποσοστό 12,71% της αρχικής σύμβασης. 

8. Την 28-08-2019 συνήφθη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου του θέματος που περιλαμβάνει 
τις υπερσυμβατικές εργασίες για την ενίσχυση της θεμελίωσης της θεμελιοδοκού έδρασης της 
ανωδομής του νέου κρηπιδώματος.    

9. Με την υπ’ Α.Π. 516383/09-09-2019 εισήγησή της, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την 
χορήγηση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 της 
συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-03-2020. 

10. Η χορήγηση παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας της παρ. 3.1 άρθρο Β-3 
της ΕΣΥ, ήτοι μέχρι την 27-02-2020 κρίνεται επαρκής για την ολοκλήρωση του έργου.   

11. Η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση του ανεκτέλεστου μέρους των συμβατικών εργασιών για 
τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση 
χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.  

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

Την έγκριση παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, της 
συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2020 
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», 
αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την έγκριση παράτασης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν. 4412/2016, της 
συνολικής προθεσμίας (παρ. 3.1 άρθρο Β-3 της ΕΣΥ) κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την 27-02-2020 
του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ», 
αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 
 
 Το τακτικό μέλος  στης Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος δηλώνει λευκό.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κουρή Μαρία 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
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