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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
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 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 38η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1742/2017 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 07-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 138907 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 04-07-2017. 
 

Θέμα 19ο   
Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών 
«Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο της εταιρίας 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. στον Δήμο Ασπροπύργου Ν. 
Αττικής». 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος  

 Δημάκος Δημήτρης  

 Σαπουνά Αγγελική 

 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.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 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 δίνει το λόγο στην κα 
Καράλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄147/8-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Τις  διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής»  (ΦΕΚ 238Α/27-12-
2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ .44403/20-10-11 Υ.Α. (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-11) 
και της υπ’ αριθ. 438/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) Απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

4. Τις διατάξεις του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.»   

5. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.7/31-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 κλπ».   

7. Το ΦΕΚ 122/τΥΟΔΔ/15.03.2017, διόρθωσης σφάλματος της με αριθμ.: 
48105/06.03.2017(ΦΕΚ114/τΥΟΔΔ/10.03.2017) Απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής, 
αναφορικά με τον ορισμό του Περιφερειακού Συμβούλου ως Αντιπεριφερειάρχη και 
Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής και ανάθεσης σε αυτόν άσκησης 
αρμοδιοτήτων. 

8. Την με αριθμ.: 55955/15.03.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Έργων & Υποδομών 

9. Την με αριθμό πρωτ.: ΟΙΚ/12466/19-1-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την 
οποία τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

10. Την  υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 59417/21-03–2017 (ΦΕΚ 945/τ.Β΄/17) Απόφαση της Περιφερειάρχη  
Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής. 

11. Την υπ. αριθ. οικ. 383/24.05.2016 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ με θέμα «Τροποποίηση της 
με α.π. 244/14.07.2015 απόφασης Υπουργού ΠΑΠΕΝ λήψης μέτρων πρόληψης και 
αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης «Γενική 
Ανακυκλώσεως - Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.» στο γήπεδο της δραστηριότητας του 
«ανακύκλωσης μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων-
διαλογής (μηχανικής και χειροδιαλογής»), κοπής, δεματοποίησης, εμπορίας 
ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων (παλαιόχαρτο, πλαστικό, ξύλο, 
μέταλλο, υαλόθραυσμα, κ.α.)- παραγωγής RDF μετά της προσωρινής αποθήκευσης 
αυτών», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα» στον Ασπρόπυργο Ν. Αττικής. (ΑΔΑ : 
ΨΩ894653Π8-Θ6Γ).  

12. Την υπ.αριθ.199055/25.10.2016 (ΑΔΑ: 7ΑΝΓ7Λ7-ΘΔ4 καθώς και την υπ. αρ. 
41435/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΗΞ7Λ7-ΔΡ2)) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  

13. Την αρ. 2571/2016 (ΑΔΑ: 7ΚΣΦ7Λ7-48Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε α) το σχέδιο της προκήρυξης και του εντύπου 
οικονομικής προσφοράς της παροχής υπηρεσιών : «Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης 
αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο της εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." στο Δήμο Ασπροπύργου, Ν. 
Αττικής» προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) Η σύσταση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

14. Την αρ. 298/2017 (ΑΔΑ: Ω96Ζ7Λ7-ΣΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την παροχή της 
υπηρεσίας «Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο 
χώρο της εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ –ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε." στο 
Δήμο Ασπροπύργου, Ν. Αττικής» στην εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΠΟΡΙΜΜΆΤΩΝ Ε.Π.Ε.», με δ.τ. «INTERGEO 
Ε.Π.Ε.» 

15. Τα συμβατικά τεύχη της παροχής υπηρεσιών και την από 08-05-2017 ανάρτηση της 
υπογεγραμμένης σύμβασης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με κωδ. 17SYMV006146376 
2017-05-08. 

16. Το από 23-06-2017 αίτημα του αναδόχου που κατατέθηκε στο Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων 
& Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΔΑ (αρ.πρωτ. 130341/26.06.2017) με το οποίο 
ζητείται παράταση του χρονικού διαστήματος υποβολής του συνόλου των παραδοτέων της 
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εν θέματι παροχής υπηρεσιών κατά χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως τις 08-08-
2017.  

17. Το με αριθ. πρωτ. 130341/30-6-2017 εισηγητικό υπόμνημα της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών. 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης 
αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. στον Δήμο Ασπροπύργου Ν. Αττικής», περιλαμβάνει: 
 
1. Λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του χώρου του γηπέδου της εταιρείας, 
συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών εγκαταστάσεων, της περίφραξης, πιθανών νέων 
αποθέσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού κ.α.  

2. Τοπογραφική αποτύπωση των σωρών αποβλήτων σε κλίμακα 1:500.  

3. Αποτελέσματα αναλύσεων (με την υποβολή του Μητρώου Δειγμάτων) για τον χαρακτηρισμό 
των αποβλήτων για την ασφαλή διαχείριση και απομάκρυνση των υπολειμμάτων καύσης, όπως 
θα προκύψει μετά από επαρκή αριθμό δειγμάτων και αναλύσεων, από το σύνολο του όγκου 
τους. Ο χαρακτηρισμός θα γίνει από κατάλληλο φορέα. Θα περιλαμβάνεται αριθμός αναλύσεων 
σε κατάλληλα σημεία υδροληψίας.  
Οι παράμετροι που θα αναλυθούν κατ’ ελάχιστον είναι As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, 
Se, Zn, Ιόντα χλωρίου, Ιόντα φθορίου, Θειικά ανιόντα, DOC, TDS, TOC, αγωγιμότητα, pH, και 
κάθε απαιτούμενο στοιχείο βάσει της Απόφασης 33/2003/ΕΚ. Θα συνεκτιμηθούν και τα 
αποτελέσματα των αναλύσεων που έχουν ήδη γίνει, στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Σύμβαση 
ποσού 20.000 € (πλέον ΦΠΑ) για τη διενέργεια δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων στην 
περιοχή Ασπροπύργου για τη διερεύνηση περιβαλλοντικής ζημίας στο πλαίσιο του έργου 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)» και στο οποίο περιλαμβάνονται και οι αναλύσεις του 
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Διοξίνες, Φουράνια, Πολυχλωριομένα διφαινύλια (PCBs), Πολυκυκλικοί 
Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες PAHs (8 ενώσεις), Φαινόλες ολικές  
Τα δείγματα εδάφους και επιφανειακών και υπογείων υδάτων θα συμπεριλαμβάνονται στο 
Μητρώο Δειγμάτων με τα συνοδευτικά τους έγγραφα.  
4. Ακριβής ογκομέτρηση των αποβλήτων που παραμένουν στο χώρο.  

5. Υπολογισμός της ποσότητας των αποβλήτων, που θα επιτευχθεί με την εκτίμηση του μέσου 
ειδικού βάρους, κατόπιν δειγματοληψιών σε πολλαπλά σημεία των σωρών των αποβλήτων.  

6. Αναλυτική περιγραφή όλων των εργασιών μέχρι την απομάκρυνση των αποβλήτων από το 
γήπεδο της εταιρείας, όπου θα περιγράφονται λεπτομερώς και ει δυνατόν ανά σωρό αποβλήτων, 
με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η ποσότητα αδρανών, μη επικινδύνων, τυχόν επικινδύνων, 
ανακτήσιμων, καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος διαχείρισής τους, κατόπιν εξέτασης των 
κατάλληλων εναλλακτικών μεθόδων.  

7. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτου.  

8. Αναλυτική περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί να εγκατασταθεί στο 
χώρο της επιχείρησης για τον διαχωρισμό, επεξεργασία, ζύγιση κ.α. των αποβλήτων, έλεγχος 
απαιτήσεων σε άδειες που θα πρέπει να ληφθούν για την λειτουργία του.  

9. Περιγραφή τυχόν συμπληρωματικών έργων υποδομής που θα απαιτηθεί να κατασκευαστούν 
κατά την διάρκεια των εργασιών εντός του γηπέδου, καθώς και οι τυχόν άδειες που θα 
χρειαστούν, θα πρέπει να διερευνηθούν και να περιγράφονται με ακρίβεια.  

10. Προτάσεις – Περιγραφή μεθόδων Αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης εισόδου στο χώρο που 
αφορά τη διάρκεια εργασιών διαχείρισης και απομάκρυνσης των αποβλήτων.  
11. Περιγραφή των μεθόδων πυροπροστασίας.  
 
Με το από 23-6-2017 αίτημα του αναδόχου ζητείται παράταση του χρονικού διαστήματος 
υποβολής του συνόλου των παραδοτέων της εν θέματι παροχής υπηρεσιών κατά χρονικό 
διάστημα ενός (1) μηνός, ήτοι έως τις 08-08-2017, καθώς και της υποβολής της προκαταρκτικής 
πρότασης έως τις 18 Ιουλίου 2017 η οποία και θα εξετάσει τη δυνατότητα μεταφοράς των μη 
επικινδύνων αποβλήτων επικίνδυνα σε κατάλληλο αδειοδοτημένο αποδέκτη.  
 
Η παράταση αυτή ζητείται γιατί :  
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 Κατά την εκτέλεση της τοπογραφικής αποτύπωσης του γηπέδου και ογκομέτρησης των 
αποβλήτων αποδείχθηκε ότι το αρχικά εκτιμώμενο χρονικό διάστημα, δεν ήταν ικανό για 
την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 Λόγω αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου, προέκυψαν χρονικές καθυστερήσεις, οι 
οποίες δεν ήταν εφικτό να γίνουν αντιληπτές στη φάση διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Κατά τη διεξαγωγή δειγματοληψιών των αποβλήτων που εντοπίζονται στην εγκατάσταση, 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εστίες φωτιάς στο εσωτερικό των σωρών. 

 Έπρεπε να γίνει μια εκτεταμένη διερεύνηση των γειτονικών υδρογεωτρήσεων, να 
επιλεχθούν οι καταλληλότερες και να υπάρξει συνεννόηση και συναίνεση των προσώπων ή 
εταιρειών που κατέχουν αυτές 

 Πέραν των προαναφερθέντων η ανάδοχος εταιρεία επισημαίνει ότι την ίδια περίοδο με την 
εκτέλεση του έργου έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι εργασίες εγγραφής του συνόλου των 
αποβλήτων που διαχειρίστηκε η εταιρεία τα προηγούμενα δύο (2) έτη στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων (σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικ. 43942/4026, ΦΕΚ Β’, 2992/19-06-2016 και 
την τροποποίησή της , ΦΕΚ Β’ 1/04-01-2017). Το γεγονός αυτό, παρά το ότι δε σχετίζεται 
με τις συμβατικές υποχρεώσεις της αναδόχου, δυστυχώς συνέπεσε χρονικά. Αυτό 
προσέδωσε στην εταιρεία μεγάλο όγκο εργασίας και απασχόλησης σημαντικών πόρων 
προσωπικού λόγω μεγάλου όγκου δεδομένων, προβλημάτων με την εγγραφή των 
συνεργαζόμενων με την εταιρεία παραγωγών αποβλήτων στο σύστημα, καθώς και άλλα 
σχεδιαστικά προβλήματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.   

 
 

ΕΠΕΙΔΗ 
 Το αρχικά εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που αφορούσε τις εργασίες τοπογραφικής 

αποτύπωσης δεν ήταν επαρκές για την ολοκλήρωση τους. Παρά του ότι οι εν λόγω 
εργασίες της αποτύπωσης ξεκίνησαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης (08/05/2017)- γεγονός που θα προσέδιδε κάποιο χρονικό όφελος - εντούτοις 
απαιτήθηκε επιπρόσθετο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση τους. Επιπρόσθετα για την 
αναζήτηση των εγκεκριμένων τοπογραφικών σχεδίων της εγκατάστασης (που 
συμπεριλαμβάνονταν στην πρόσφατα εγκεκριμένη ΜΠΕ) απαιτήθηκε πρόσθετος χρόνος. Ο 
συσχετισμός με τα υφιστάμενα τοπογραφικά που είναι κατατεθειμένα στην αδειοδοτουσα 
αρχή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί ορθότερη αποτύπωση και κατά 
συνέπεια  ακριβέστερη ογκομέτρηση των σωρών αποβλήτων. Τα ως άνω επηρέασαν 
δυσμενώς και το χρονικό σημείο έναρξης της διενέργειας δειγματοληψιών, στάδιο το οποίο 
έπεται της αποτύπωσης του χώρου και της έγκρισης του πλάνου δειγματοληψιών.  

 Κατά τη διεξαγωγή των δειγματοληψιών από τους σωρούς των αποβλήτων, διαπιστώθηκε 
η ύπαρξη εστιών φωτιάς στο εσωτερικό τους. Ως εκ τούτου, κρίθηκε επιβεβλημένη η 
συνεχής ρίψη νερού ώστε να κατασβηστούν οι διάφορες εστίες. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
ήταν αδύνατη η λήψη δειγμάτων από τους σωρούς αποβλήτων. Οι ρίψεις νερού 
πραγματοποιήθηκαν ύστερα με την συνδρομή και μετά από συνεννόηση τόσο με την 
πυροσβεστική υπηρεσία όσο και με τους Δήμους Ασπροπύργου και Ελευσίνας που 
απέστειλαν υδροφόρες τους. Τα προβλήματα αυτά εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία 
του έργου, τα οποία δυσχέραναν την πρόοδο των εργασιών, καθώς ο ανάδοχος μέσω του 
μηχανήματος JCB έπρεπε επιπλέον να ανοίγει διαδρόμους προκειμένου να διευκολύνει το 
έργο της κατάσβεσης. Η αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων είχε ως αποτέλεσμα να 
υπάρξουν καθυστερήσεις. 

 Προκειμένου να ληφθούν δείγματα υπογείων υδάτων απαιτήθηκε να γίνει μια εκτεταμένη 
διερεύνηση των γειτονικών υδρογεωτρήσεων που έχουν διανοιχθεί στην ευρύτερη περιοχή. 
Επιλέχθηκαν αυτές που θα προσδώσουν μια ορθή και ασφαλή αξιολόγηση της τυχόν 
ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα. Πέραν αυτού απαιτήθηκε μια συνεννόηση με τους 
ιδιοκτήτες αυτών, ώστε να εξασφαλιστεί η συναίνεση τους πριν τη λήψη των δειγμάτων. 
 

Σημειώνεται ότι η σύμβαση είναι σε ισχύ από την 08-05-2017 (ημερομηνία ανάρτησής της στο 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Συνοπτικά παραθέτουμε ένα σύντομο οδοιπορικό των ενεργειών και εργασιών 
που έχουν πραγματοποιηθεί: 
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 Η ανάδοχος εταιρεία ξεκίνησε τις εργασίες της με την τοπογραφική αποτύπωση του 
γηπέδου, την ογκομέτρηση των αποβλήτων καθώς και με τον σχεδιασμό του πλάνου 
δειγματοληψιών.   

 Κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 26-05-2017 μεταξύ της αναδόχου εταιρείας 
και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών, 
υποβλήθηκε η αρχική τοπογραφική αποτύπωση των σωρών αποβλήτων καθώς και το 
πλάνο δειγματοληψιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, επήλθαν κάποιες αλλαγές, οι 
οποίες αποτυπώθηκαν στην σύνταξη ενός νεότερου Σχεδίου Δειγματοληψιών. Αυτό 
υποβλήθηκε με το από 02-06-2017 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας και έλαβε αρ. πρωτ. 
115008/6-6-2017 του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος 
ΠΕΔΑ.  

 Ακολούθησε η «Έγκριση Σχεδίου δειγματοληψιών» από την επιτροπή παρακολούθησης 
(σχετικό το με υπ’αρ.πρωτ.115008/09-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Ελέγχου, 
Μετρήσεων,  Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος ΠΕΔΑ) και 
αυθημερόν ξεκίνησε η δειγματοληψία από τους σωρούς αποβλήτων με χρόνο 
ολοκλήρωσης λήψης των 82 δειγμάτων στερεών αποβλήτων και των 13 δειγμάτων 
εδάφους, την 16η Ιουνίου 2017. Όσον αφορά τη δειγματοληψία επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων,  οι δειγματοληψίες ολοκληρώθηκαν στις 21-06-2017 καθώς έπρεπε ο ανάδοχος να 
έρθει σε επαφή και συνεννόηση με τα πρόσωπα ή επιχειρήσεις που έχουν ιδιωτικές 
αδειοδοτημένες γεωτρήσεις. 

 Η ανάγκη για παράταση της προθεσμίας του έργου δεν οφείλεται τόσο σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, καθώς καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρτιότερη εκτέλεση των 
εργασιών, όσο στην δυσκολία και πολυπλοκότητα του έργου που εκτελεί.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών του θέματος μέχρι 
τις 08/08/2017, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία αποζημίωση.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της. 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση τεχνικής 
έκθεσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς στο χώρο της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. στον Δήμο Ασπροπύργου Ν. Αττικής», 
μέχρι τις 08/08/2017. 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 

 
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης  
Σαπουνά Αγγελική 
Βρύνα Φωτεινή 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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