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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. Πρακτικού 8
Αριθ. Απόφ. 128
ΘΕΜΑ: «Κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στον Δήμο
Φυλής, προϋπολογισμός : 195.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.».
Άνω Λιόσια σήμερα την 10η του μήνα Μαΐου έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στο
Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από
πρόσκληση της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ.
14384/4-5-2018 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 4-5-2018, σύμφωνα με το άρθρο 67 του
Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

1)
2)
3)
4)

Αρβανιτάκη-Περισοράτη Ζωή-Βασιλική
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γιαννοπούλου Φωτεινή
Γραμματέας
Καμπόλης Δημήτριος
Καμαρινόπουλος Παναγιώτης
Οικονομάκης Μιχαήλ
Χειλαδάκης Γκίκας
Μαυροειδής Γεώργιος-Στυλιανός
Σαρλάς Μαρίνος
Κρητικός Γεώργιος
Κρεμύδας Ιωάννης
Χατζητρακόσιας Νικόλαος
Σονίδης Γεώργιος
Αδάκτυλος Γεώργιος
Καραϊσκάκης Γεώργιος
Σχίζας Αθανάσιος
Μαυροειδάκος Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Παπαϊωάννου Κων/νος - Αντιπρόεδρος
Μαύρος Δαυίδ
Μπρέμπος Σπυρίδων
Μπουραΐμης Δημήτριος

5)
6)
7)
8)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

Κούρκουλος Γεώργιος
Αντωνόπουλος Γεώργιος
Μπάρα Ευγενία
Γεωργιάδης Βασίλειος
Δρόλιας Θεοδόσιος
Σάββας Σάββας
Κουράση Χρυσούλα
Τσιουμπρής Δημήτριος
Λουμιώτης Κωνσταντίνος
Αβράμης Γεώργιος

Σκαμαντζούρας Κων/νος
Πουλιάσης Δημήτριος
Αβράμης Σταμάτιος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, παρουσία και του Δημάρχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥ, διαπιστωθείσης
της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα
ημερήσια διάταξη.
Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί νόμιμα και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, Άνω
Λιοσίων κ. Καματερός Χρήστος, Ζεφυρίου κ. Κοκκίνης Ηλίας και Φυλής κα Λιάκου Ελένη.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν έκτακτα θέματα και να ληφθούν αποφάσεις ως
κατεπείγουσες, μετά τη λήξη της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το αρ.67 παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά :
1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 9ο, 10ο, 11ο αποσύρεται, 22ο, 25ο, 6ο, 7ο, 8ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο,
ο
21 , 23ο, 24ο, 25ο, έκτακτα θέματα.
Ο Δ.Σ. κ. Χειλαδάκης Γκίκας αποχωρεί πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης.
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Οι Δ.Σ. κ.κ. Καμπόλης Δημήτριος και Χατζητρακόσιας Νικόλαος αποχωρούν μετά την ψήφιση του 5 ου
θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Δρόλιας Θεοδόσιος αποχωρεί κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος.
O Δ.Σ. κ. Κρητικός Γεώργιος αποχωρεί μετά την ψήφιση του 14ου θέματος και επανέρχεται μετά την
ψήφιση του 16ου θέματος.
Ο Δ.Σ. κ. Αβράμης Γεώργιος αποχωρεί μετά την ψήφιση του 20ου θέματος.
Η Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην
κατασκευή δικτύου διανομής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου στον Δήμο Φυλής, προϋπολογισμός
: 195.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και δίνει το λόγο στον Δήμαρχο κ. Παππού Χρήστο για να το αναλύσει
θέτοντας υπόψη του σώματος τα εξής:
« Σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ. 1521/13.11.2001) του Διαχειριστή,
β) τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (Φ.Ε.Κ. 179/22.08.2011) και
γ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ 487/20.02.2017) και το εγχειρίδιο
αυτού όπως ισχύουν.
δ) το άρθ. 228 και άρθ.269, του Ν.4412/2016
και έχοντας υπόψη:
1. Το με αρ. πρωτ. 270157455/24-04-2018 έγγραφο της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»,
2. Την τεχνική περιγραφή του έργου
3. Την τεχνική μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»
4. Το Σχέδιο Σύμβασης έργου με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
προβλέπονται τα εξής:
κατασκευή έργων υποδομής για την κάλυψη φυσικού αερίου όπως αυτό παρουσιάζεται στο
επισυναπτόμενο απόσπασμα χάρτη - και συγκεκριμένα περιλαμβάνει

την κατασκευή κεντρικών

αγωγών δικτύου χαμηλής πίεσης συνολικού μήκους 2.146 μ. (βρόγχος) και δικτύου χαμηλής πίεσης
συνολικού μήκους 159 μ. (κλάδος)
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Φυλής και ο προϋπολογισμός του
ανέρχεται σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. στο ποσό των
195.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)
Επισυνάπτεται το Σχέδιο Σύμβασης.
Εισηγούμαστε
την Έγκριση Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε.» για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού
195.000€ (πλέον Φ.Π.Α.),
2

ΑΔΑ: Ψ2ΖΓΩΗΤ-Κ50
Στη συνέχεια θέτει υπόψη του σώματος το Σχέδιο Σύμβασης Έργου
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται σήμερα την ………. 2018 μεταξύ:
-αφενός μεν της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε.’’ (‘’ΕΔΑ
Αττικής’’), που έχει νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και εδρεύει στην Αθήνα, επί της
Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 14123, Λυκόβρυση (και θα αποκαλείται στο εξής ως ή
«ΕΔΑ»), με ΑΦΜ 099363230, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. ΓΕΜΗ 004442001000 και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον κ. Δημήτρη Παπακώστα, Γενικό Διευθυντή,
- αφετέρου δε του Δήμου Φυλής, που εδρεύει στη…………..…………….., με ΑΦΜ ____________, ΔΟΥ
_______________και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ.…………………,

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Έχοντας υπόψη: α) την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ. 1521/13.11.2001) του Διαχειριστή, β)
τις διατάξεις του Ν.4001/2011 (Φ.Ε.Κ. 179/22.08.2011) επίσης και γ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου
Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ 487/20.02.2017) και το εγχειρίδιο αυτού όπως ισχύουν.
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα συμβαλλόμενα μέρη (στο εξής τα ‘’Μέρη’’) συμφωνούν και
συνομολογούν τα ακόλουθα:
ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
Νέο Δίκτυο νοείται το δίκτυο μέγιστης πίεσης λειτουργίας 4 bar που πρόκειται να κατασκευάσει η
ΕΔΑ εντός των ορίων του Δήμου Φυλής,
Υφιστάμενο Δίκτυο νοείται το Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ το οποίο είναι κατασκευασμένο και
βρίσκεται σε λειτουργία μέχρι και την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης,
Έργο νοείται το σύνολο των υλικών που απαιτούνται και των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την
κατασκευή Νέου Δικτύου στην Περιοχή Αδείας της ΕΔΑ εντός των ορίων του Δήμου Φυλής και τη
σύνδεση αυτού με το υφιστάμενο Δίκτυο Διανομής φ.α. της ΕΔΑ Αττικής όπως αναλύεται στο άρθρο
1.2 της παρούσας Σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το σύνολο των υποδομών που θα κατασκευαστούν θα
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δικτύου διανομής που διαχειρίζεται η ΕΔΑ Αττικής σύμφωνα με α)
την Άδεια Διανομής Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ. 1521/13.11.2001) του Διαχειριστή, β) τις διατάξεις του
Ν.4001/2011 (Φ.Ε.Κ. 179/22.08.2011) επίσης και γ) τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου (Φ.Ε.Κ 487/20.02.2017) και το εγχειρίδιο αυτού όπως ισχύουν.
Όλοι οι λοιποί όροι που αναφέρονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται από τη Σύμβαση.
1.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1
Αντικείμενο
Η ΕΔΑ δηλώνει ότι αποδέχεται να κατασκευάσει Νέο Δίκτυο χαμηλής πίεσης (4bar) προσεγγιστικού
μήκους δύο χιλιάδων τριακοσίων πέντε μέτρων (2,305m) ήτοι επέκταση τμήματος του βρόχου του
Λ.Τ.090και κατασκευή των κλάδων Β169 και Β170 του Λ.Τ.090,εντός της Περιοχής Αδείας της και
ειδικότερα εντός των ορίων του Δήμου Φυλής και να το συνδέσει με το Υφιστάμενο Δίκτυο σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσης Σύμβασης.
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1.2
Η ΕΔΑ αναλαμβάνει να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες:
α) Να προβεί στη μελέτη, προμήθεια υλικών, κατασκευή και συντήρηση του απαιτούμενου δικτύου
σύμφωνα με τον Κανονισμό δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση
λειτουργίας 4 bar (ΦΕΚ 1530/Β/19.10.2006), Αριθμ. Δ3/Α/14715,
β) Nα προμηθευτεί όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά προς ενσωμάτωση στο Έργο,
γ) Nα συνδέσει το Νέο Δίκτυο με το Υφιστάμενο Δίκτυο,
δ) Nα ενεργοποιήσει το όλο σύστημα
2.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
2.1
Η ΕΔΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει η ίδια ή να αναθέσει με ευθύνη της σε τρίτα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι πιστοποιημένα για το σκοπό αυτό, τις απαραίτητες εργασίες
για την ολοκλήρωση του Έργου.
2.2
Η ΕΔΑ είναι υπεύθυνη να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες, να ενεργοποιήσει το Νέο
Δίκτυο και να παραδώσει Φυσικό Αέριο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό
περιλαμβάνεται στο άρθρο B του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
2.3
Η ΕΔΑ είναι συνεχώς η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την τήρηση όλων των μέτρων και
των διατάξεων ασφαλείας που απορρέουν από τους σχετικούς κανονισμούς, είτε αφορούν το Έργο είτε
αφορούν το εργατοτεχνικό προσωπικό και πρέπει να φροντίζει ώστε να εφαρμόζονται από όλο το
εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο θα απασχολείται στην κατασκευή του Έργου.
2.4
Η ΕΔΑ θα είναι υπεύθυνη για την ταχύτερη δυνατή άρση των όποιων ατελειών ή ελλείψεων στο
Έργο που προέρχονται από ελαττωματικό σχεδιασμό, υλικά, τεχνική εργασία ή από άλλες πράξεις ή
παραλείψεις της που θα γίνουν αντιληπτές από τον Πιστοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης σε
οποιαδήποτε φάση του Έργου και μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και την δοκιμή, πιστοποίηση
και ενεργοποίηση του δικτύου. Με την ολοκλήρωση του έργου θα καταρτιστείο σχετικός τεχνικός
φάκελος, ο οποίος ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά των υλικών, τα πιστοποιητικά του
τρίτου μέρους καθώς και τα σχέδια.
3.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΔΑ
Η ΕΔΑ, υποχρεούται να ασφαλίσει το Έργο. Τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου όσο
και μετά την ολοκλήρωση αυτού και για τη συνεχή καλή λειτουργία του, η ΕΔΑ, υποχρεούται στην
τήρηση των όρων της Αδείαςκαι της κείμενης νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση
των διατάξεων της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας σε σχέση με την εμπρόθεσμη καταβολή των
κάθε είδους ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολεί είτε άμεσα είτε μέσω των
υπεργολάβων αυτής.
4.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
4.1
Το κόστος κατασκευής του νέου δικτύου («επέκτασης») και σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο
της ΕΔΑ Αττικής(εφεξής: «κόστος επέκτασης και σύνδεσης») περιλαμβάνεται στο άρθρο Γ του
Παραρτήματος Ι της παρούσας Σύμβασης.
4.2
Το κόστος επέκτασης και σύνδεσης θα προκαταβληθεί από το Δήμο Φυλής πριν την έναρξη του
Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Γ του παραρτήματος Ι του παρόντος.
5.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ
5.1
Οιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση εφόσον το
άλλο μέρος παραβιάσει οιουσδήποτε όρους αυτής οι οποίοι θεωρούνται άπαντες ουσιώδεις. Η άσκηση
ή μη του δικαιώματος καταγγελίας λόγω ουσιώδους παραβίασης δεν επηρεάζει την άσκηση των λοιπών
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συμβατικών και νομίμων δικαιωμάτων των Μερών όπως π.χ. τη δικαστική επιδίωξη των οφειλομένων
χρηματικών ποσών.
5.2
Οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση,
κοινοποιώντας σχετική έγγραφη ειδοποίηση στο άλλο μέρος εφόσον αυτό έχει περιέλθει σε αδυναμία
πληρωμής ή έχει καταστεί αναξιόχρεο ή έχει παύσει τις πληρωμές του ή έχει ανακοινώσει την πρόθεσή
του να προβεί σε δήλωση παύσης πληρωμών ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική
διαχείριση ή τεθεί υπό τη διοίκηση πιστωτών ή υπό ειδική εκκαθάριση ή σε οποιαδήποτε μορφή
αναγκαστικής εκκαθαρίσεως και εκτέλεσης συλλογικής ή μη ή εάν προβεί σε συμφωνία με τους
πιστωτές του για τη ρύθμιση των χρεών του ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση.
6.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
6.1
Οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών, όπως επίσης και οποιαδήποτε
κοινοποίηση θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της Σύμβασης αυτής και θα
θεωρούνται καλώς γενόμενες, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση αλλαγής της
διεύθυνσης με αναφορά σε αυτή της νέας διεύθυνσης. Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση, αίτηση,
απαίτηση, αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται να παρασχεθεί ή να
επιδοθεί από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, θα θεωρείται ότι έχει δεόντως παρασχεθεί ή
επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως, έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί αποδείξει ή έχει αποσταλεί με
τηλεομοιοτυπία (επιβεβαιωμένη από συστημένη επιστολή) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή με
συστημένη επιστολή και απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω νόμιμο παραλήπτη.
6.2
Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις,
αιτήσεις, αναφορές, κοινοποιήσεις και η γενικότερη αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων
Μερών είναι οι ακόλουθες:
(α)για την ΕΔΑ: ………………….
(β) για το Δήμο Φυλής: ………………….
7.
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΜΕΡΟΥΣ
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή
οποτεδήποτε σύμφωνα με οποιονδήποτε Νόμο, η νομιμότητα, εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων
διατάξεων της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεαστεί, ούτε θα μετριαστεί από το γεγονός αυτό, εκτός
εάν η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης καταστεί αδύνατη.
8.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
8.1
Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέρη δεν θα ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση, μερικώς ή ολικώς,
των υποχρεώσεών τους από την παρούσα Σύμβαση, εφόσον τούτο θα οφείλεται σε επέλευση
γεγονότος, που κατά τα κατωτέρω, θεωρείται ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα αυτό θα
διαρκέσει, συμπεριλαμβανομένου του εύλογου χρόνου αποκατάστασης των συνεπειών του.
Εξυπακούεται ότι κανένα γεγονός ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσει τα Μέρη από την εμπρόθεσμη
εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεών τους μέχρι την επέλευση του ως άνω γεγονότος ανωτέρας
βίας.
8.2
Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας, το συμβαλλόμενο μέρος που υπέστη το
γεγονός οφείλει να γνωστοποιήσει αμέσως στον αντισυμβαλλόμενο την επέλευση του γεγονότος αυτού
τηλεφωνικά ή με φαξ, που θα επιβεβαιώνεται με επιστολή αποστελλόμενη το αργότερο εντός τριών (3)
ημερών από την επέλευση του γεγονότος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ανωτέρω
αναφερόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της ως άνω
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ενημέρωσης από το μέρος που υπέστη το γεγονός, συνεπάγεται τη μη αποδοχή του γεγονότος ως
ανωτέρα βία ώστε να δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση, ολικώς ή μερικώς, της Σύμβασης.
8.3
Κατά τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας, το μέρος που το υπέστη αναλαμβάνει την
υποχρέωση να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες
συνέπειες του γεγονότος και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα αποτελέσματα από την
ανωτέρα βία να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση όμως που το γεγονός ανωτέρας βίας ή τα
αποτελέσματά του διαρκέσουν πέραν των τριάντα (30) ημερών ή εν πάση περιπτώσει δεν καθίσταται
προβλέψιμη η διάρκεια αυτή, τα Μέρη θα επανεξετάζουν τη δυνατότητα συνέχισης της εκτέλεσης της
Σύμβασης αυτής. Το βάρος απόδειξης της επέλευσης γεγονότος ανωτέρας βίας φέρει το επικαλούμενο
το γεγονός συμβαλλόμενο μέρος.
8.4
Συμφωνείται ότι με τον όρο ανωτέρα βία νοούνται όλα τα γεγονότα, τα οποία εκφεύγουν του
ελέγχου των Μερών, που επιδεικνύουν την προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού
συμβαλλόμενου, και δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν ή/και αποτραπούν από αυτά.
8.5
Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικώς θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, σεισμοί,
πυρκαγιές, απεργίες ή εργασιακές αναταραχές, εκρήξεις, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου,
ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, πράξεις εμπορικού αποκλεισμού, πράξεις ή απαγορεύσεις Δημόσιας
Αρχής και άλλα αναπότρεπτα περιστατικά, που επηρεάζουν εν προκειμένω την ασφαλή λειτουργία των
δικτύων διανομής και του συστήματος μεταφοράς και χρησιμοποίησης του Φυσικού Αερίου.
9.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
9.1
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία των Μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.
9.2
Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης από την ΕΔΑ ή το Δήμο Φυλής οποιουδήποτε από τα
δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως παραίτησή της από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια, τα δε δικαιώματα και τα μέτρα
που καθορίζονται εδώ και που μπορεί να ασκήσει ή να λάβει η ΕΔΑ ή ο Δήμος Φυλής δεν αποκλείουν
την άσκηση δικαιωμάτων και τη λήψη μέτρων που προβλέπονται από το νόμο, από τα τελευταία δε
αυτά με κανένα τρόπο δεν παραιτούνται ούτε η ΕΔΑ ούτε ο Δήμος Φυλής.
9.3
Ρητά συμφωνείται ότι οι χρησιμοποιούμενες στο κείμενο του παρόντος επικεφαλίδες των
άρθρων είναι ενδεικτικές και δεν επηρεάζουν το κείμενο των άρθρων.
9.4
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα γίνεται μόνον εγγράφως και θα πρέπει να
υπογράφεται από αμφότερα τα Μέρη.
9.5
Σε περίπτωση μεταβολής στο μέλλον των υποχρεώσεων των Μερών που σχετίζονται με το
Δίκτυο Διανομής της ΕΔΑ λόγω αναθεώρησης του Κώδικα Διανομής στο δίκτυο της ΕΔΑ ύστερα από
έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής είτε λόγω οιασδήποτε μεταβολής του εν γένει ρυθμιστικού πλαισίου το
οποίο καθιστά αναγκαία την τροποποίηση των όρων του παρόντος, αυτό θα τροποποιείται ανάλογα έτσι
ώστε να συμφωνεί με τις κατά το χρόνο της μεταβολής υποχρεώσεις των Μερών όπως αυτές θα
καθορίζονται από τις κατά το χρόνο εκείνο εν ισχύ συμβάσεις ή ρυθμιστικές πράξεις και κανονισμούς.
9.6
Σε κάθε περίπτωση οι Συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
ώστε η όποια τυχόν ανακύπτουσα διαφωνία ή διαφορά μεταξύ τους να επιλύεται φιλικά. Αν δεν
επιτευχθεί τέτοια επίλυση, για τη διευθέτηση κάθε διαφοράς σχετικής με την παρούσα Σύμβαση
αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών, στην κατά τόπο αρμοδιότητα των οποίων
υπάγονται οι Συμβαλλόμενοι ρητά με την παρούσα. Εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το Ελληνικό. Στην
παρούσας Σύμβαση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου
και η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την κατασκευή έργων.
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο (2) όμοιαπρωτότυπα και αφού
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της από τα Μέρη, υπογράφεται από τους νόμιμα
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών, έλαβε δε έκαστος από ένα (1) πρωτότυπο.
Προτείνει στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα πιο πάνω λεγόμενα, είδε τις σχετικές προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και τα
σχετικά έγγραφα, μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Κατά Πλειοψηφία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και :
1.

Εγκρίνει το Σχέδιο της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» για το έργο με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 195.000€ (πλέον Φ.Π.Α.), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους όπως λεπτομερώς αναφέρθηκε ανωτέρω.

2.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Τσιουμπρής Δημήτριος και Αβράμης Γεώργιος με τις παρατηρήσεις τους όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ
ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ του Πρακτικού
Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ
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