
                  
 
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 55η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2700/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 18-10-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 210783 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
13-10-2017. 
 

Θέμα 14ο  
Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ. 
  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ.197124/03.10.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Με την με αρ. 63004/23-03-2015  απόφαση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών 

Δήμων  εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κυθήρων και Δημοτικής 
Ενότητας Αντικυθήρων και Κατασκευή ΧΥΤΥ στα Κύθηρα και Μικρού ΧΥΤΥ στα Αντικύθηρα». 

2. Με την με αρ. 1901/2015 (συνεδρίαση 56η/17-09-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκαν α) η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση και η 
περίληψη της διακήρυξης, β) η δημοπράτηση του έργου και γ) η δημοσίευση της Περίληψης 
Διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ και τον Ελληνικό 
Τύπο.    

3. Με την με αρ. 2322/2015 (συνεδρίαση 71η/06-11-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής  συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
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4. Με την με αρ. 523/2016 (συνεδρίαση 12η/04-03-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής  εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος, που έγινε 
την 17-11-2015 και κατακυρώθηκε στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με μέση έκπτωση πενήντα τρία 
και σαράντα πέντε τοις εκατό (53,45%) επί των τιμών του τιμολογίου.  

5. Την 8/11/2016 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 2.989.325,29 € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

6. Με την απόφαση  5507/29-12-2016 της Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη «Διαχείριση 
Απορριμμάτων Κυθήρων – Αντικυθήρων», με κωδικό ΟΠΣ 5003945 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020 ». 

7. Με αρ. πρωτ. 51616/2143/29-06-2017 εκδόθηκε  από το Δασαρχείο Πειραιά η Πράξη 
Πληροφοριακού Χαρακτήρα που αφορά τις εργασίες του υπόψη έργου στην περιοχή Κυθήρων. 

8. Την 03-07-2017 υπεγράφη το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που αφορά το υπόψη έργο περιοχής 
Κυθήρων μεταξύ της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων και του Δασαρχείου Πειραιά. 

9. Στα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη άρθρο 12 & Ε.Σ.Υ. άρθρο 4) προβλέπεται περαίωση της 
κατασκευής του έργου (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 07-11-2017, και 
συνολική προθεσμία περαίωσης, που περιλαμβάνει και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του 
έργου, (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. την 07-05-2018. 

10. Την 30-08-2017 υποβλήθηκε αίτημα της αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των 
εργασιών κατά (237) ημερολογιακές ημέρες εξ αιτίας της καθυστερημένης έναρξης των εργασιών 
οφειλόμενη στις διαδικασίες έγκρισης από την Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Πειραιά (η 
Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα εκδόθηκε την 29-06-2017, και το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης 
υπεγράφη την 03-07-2017).  

 
Β. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠ’ ΟΨΗ 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Την απόφαση 109290/39629/2016 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ( 
ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού εσωτερικής 
λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (απόφαση 438/22-12-2016 του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής), που ορίζεται από το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
2494/4-11-11). 
3. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)». 
4. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις».  
5. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των 
διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του 
ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών» 
6. Tην Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων». 
7. Το από 08/11/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 2.989.325,29 € (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), στο οποίο αναφέρεται προθεσμία περαίωσης της κατασκευής του έργου (12) μήνες από την 
υπογραφή του. 
8. Την απόφαση 236226/23-12-2016 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 
9. Τα συμβατικά τεύχη (Διακήρυξη άρθρο 12 & Ε.Σ.Υ. άρθρο 4) στα οποία προβλέπεται περαίωση της 
κατασκευής του έργου (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι την 08-11-2017, και συνολική 
προθεσμία περαίωσης, που περιλαμβάνει και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, (18) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. την 08-05-2018. 
10. Την με αρ. πρωτ. 51616/2143/29-06-2017 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα του Δασαρχείου 
Πειραιά που αφορά τις εργασίες του υπόψη έργου στην περιοχή Κυθήρων. 
11. Το από 03-07-2017 Πρωτόκολλο Εγκατάστασης που αφορά το υπόψη έργο περιοχής Κυθήρων 
μεταξύ του Δασαρχείου Πειραιά και της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων. 
12. Την από 30-08-2017 αίτηση της αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών 
κατά (237) ημερολογιακές ημέρες εξ αιτίας της καθυστερημένης έναρξης των εργασιών οφειλόμενη στις 
διαδικασίες έγκρισης από την Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Πειραιά (η Πράξη πληροφοριακού 
χαρακτήρα εκδόθηκε την 29-06-2017, και το Πρωτόκολλο Εγκατάστασης υπεγράφη την 03-07-2017).   
13. Το με αρ. 174718 /12-09-2017 έγγραφό μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, με το οποίο 
ζητείται η προέγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά (6) μήνες «με 
αναθεώρηση». 
14. Το με αρ. 3039/26-09-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28-09-2017) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
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Διαχείρισης, με το οποίο προεγκρίνει την χορήγηση της παράτασης. 
 

ΕΠΕΙΔΗ 
α. Μετά από σειρά ενεργειών πολυετούς αλληλογραφίας, οι διαδικασίες έγκρισης του έργου από το 
Δασαρχείο Πειραιά ολοκληρώθηκαν τελικά με την έκδοση της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα την 
29-06-2017 και με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης την 03-07-2017, οπότε η έναρξη 
των εργασιών ουσιαστικά έγινε μετά από την τελευταία ημερομηνία. 
β. Δεν υπάρχει υπαιτιότητα  της αναδόχου στην καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών. 
γ. Η ανάδοχος αιτείται παρατάσεως (237) ημερολογιακών ημερών (από την υπογραφή του 
Συμφωνητικού έως την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης), πλην όμως η Υπηρεσία, 
λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία έγκρισης του χρονοδιαγράμματος (23-12-2016) και κάποιο 
χρονικό διάστημα προετοιμασίας, θεωρεί ως δικαιολογημένη καθυστέρηση και εισηγείται την χορήγηση 
παράτασης έξι (6) μηνών. Σύμφωνα με την προτεινόμενη παράταση, προβλέπεται προθεσμία 
περαίωσης των εργασιών κατασκευής την 08-05-2018, και συνολική προθεσμία περαίωσης που 
περιλαμβάνει και την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου την 08-11-2018. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ 
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών «με αναθεώρηση», δηλ. έως την 08-05-2018, η οποία επηρεάζει και την συνολική 
προθεσμία ολοκλήρωσης με χρονική κατάληξη στις 08-11-2018, διότι περιλαμβάνει και την εξάμηνη 
περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.  
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή  

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατασκευής του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΣΤΑ 
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΧΥΤΥ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ», αναδόχου ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, για χρονικό διάστημα 
έξι (6) μηνών «με αναθεώρηση», δηλ. έως την 08-05-2018, η οποία επηρεάζει και την συνολική 
προθεσμία ολοκλήρωσης με χρονική κατάληξη στις 08-11-2018, διότι περιλαμβάνει και την εξάμηνη 
περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.  
 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας Κων/νος δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Καράμπελας Κωνσταντίνος  
Βρύνα Φωτεινή 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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