
 - 1 - 

                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2231/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 18/10/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 15/10/2013.  

 
Θέµα 17o 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο δηµοτικό γήπεδο ∆.Κ. Μοσχάτου», προϋπολογισµού 467.000,00 ευρώ 
(µε ΦΠΑ),αναδόχου εταιρείας “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ”. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 

Τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής κ.κ.: 
• Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
• Ιάκωβος Προµπονάς 
• Θάλεια Καραΐνδρου 

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

• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• Άννα Μεθυµάκη 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Γκλεγλέ, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Τη µελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μοσχάτου – 

Ταύρου και εγκρίθηκε µε την υπ’αρ. 24586/2012 απόφαση της ∆.Τ.Υ. ∆ήµου Μοσχάτου – 
Ταύρου  

2. Την µε αριθµό 82/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την ένταξη του 
έργου του θέµατος στο Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής.   
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3. Την µε αριθµό 170/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για την έγκριση των 
όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Μοσχάτου 
– Ταύρου.   

4. Την από 14.09.2012 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του 
∆ηµάρχου Ιεράς Μοσχάτου – Ταύρου, για την κατασκευή του έργου.   

5. Τη µε αριθµό 1453/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής µε θέµα 
«Έγκριση διακήρυξης, αποστολής περίληψης διακήρυξης του έργου «Αποξήλωση και 
αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο δηµοτικό γήπεδο ∆.Κ. Μοσχάτου» 
προϋπολογισµού 467.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ). 

6. Τη χρηµατοδότηση του έργου από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής ως καθολικής διαδόχου 
της Νοµαρχίας Αθηνών ως προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (Φορέας 072, ΚΑΕ 
9777.04.010Α).   

7. Την υπ’ αρ. 2358/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε θέµα 
«Α. Έγκριση πρακτικού διαγωνισµού του «Αποξήλωση και αντικατάσταση συνθετικού 
χλοοτάπητα στο δηµοτικό γήπεδο ∆.Κ. Μοσχάτου» προϋπολογισµού 467.000,00 Ευρω (µε 
ΦΠΑ) και Β. Εξουσιοδότηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη 
συνέχιση της διαδικασίας µέχρι την υπογραφή της σύµβασης.»   

8. Το διαγωνισµό του έργου, που έγινε στις 28.11.2012 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα στην 
Εργοληπτική επιχείρηση µε την επωνυµία «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» µε µέση τεκµαρτή έκπτωση 
37% και συνολική δαπάνη προϋπολογισµού 294.210,00€ ήτοι: συµβατικό οικονοµικό 
αντικείµενο 232.994,78€, αναθεώρηση 6.200,34€ και ΦΠΑ (23%) 55.014,88€  

9. Τη σύµβαση κατασκευής του έργου του θέµατος συνολικής δαπάνης 294.210,00€ που 
υπογράφηκε από τα συµβαλλόµενα µέλη την 25η Ιουνίου του 2013 µε χρόνο περαίωσης των 
εργασιών τριών (03) µηνών από την υπογραφή της ήτοι την 23η Οκτωβρίου 2013. 

10. Την υπ’ αρίθµ. 132897/12-07-2011 Απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, Τµήµατος Κτιριακών Έργων-Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων µε την 
οποία εγκρίθηκε το αρχικό χρονοδιάγραµµα του έργου του θέµατος. 

11. Το µε αρ. πρωτ. ∆ΤΕΠΑ 196688/10-10-2013 αίτηµα της Αναδόχου εταιρίας (σύµφωνα µε το 
άρθρο 48 του Ν3669/08)  για παράταση προθεσµίας περαίωσης των εργασιών.   

2. Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 Η εξέταση έγκρισης παράτασης της συµβατικής προθεσµίας περαίωσης των εργασιών του 

έργου του θέµατος.   
 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προκειµένου να εισηγηθεί την χορήγηση  παράταση περαίωσης 

προθεσµίας του έργου έλαβε υπόψη τα κάτωθι: 
1. Το υπ’ αριθµ. 25626 /05-09-2013 αίτηµά του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου για µικρή αύξηση των 

διαστάσεων του καθαρού αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της ∆.Κ. Μοσχάτου (η οποία 
αύξηση καλύπτεται πλήρως από τις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου) για λόγους αλλαγής 
κατηγορίας του γηπέδου, το οποίο απεδέχθη η Υπηρεσία µας και το κοινοποίησε στον 
ανάδοχο µε το 172845/11-09-2013 έγγραφό της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.   

2. Ο συνθετικός τάπητας παραδίδεται γραµµογραφηµένος σε τυποποιηµένες διαστάσεις πλάτος , 
θέσεις γραµµογράφησης κλπ.). Ως εκ τούτου µετά τη τροποποίηση των διαστάσεων του 
γηπέδου απαιτείται προσαρµογή της παραγγελίας. Ο απαιτούµενος χρόνος αποστολής από το 
εξωτερικό και παράδοσης ανέρχεται σε 50 ηµέρες (σύµφωνα µε την από 9/9/2013 βεβαίωση 
του εισαγωγέα - αντιπροσώπου εταιρίας). Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε την µελέτη και το 
χρονοδιάγραµµα, µετά την παράδοση του χλοοτάπητα απαιτείται χρονικό διάστηµα 20 ηµερών 
για την τοποθέτηση πλήρωση – συναρµογή προκειµένου να είναι έτοιµος προς χρήση, το 
συνολικό διάστηµα που απαιτείται µετά την από 11-09-2013 εντολή της Υπηρεσίας είναι 
εβδοµήντα (70) ηµέρες.    

3. Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα  για την τοποθέτηση νέου εξοπλισµού του 
γηπέδου (τέρµατα, πάγκοι κ.λ.π.) για την πιστοποίηση του γηπέδου από την FIFA, καθώς και  
για την τελική προσαρµογή των δικτύων άρδευσης (µετά την τροποποίηση των διαστάσεων) 
και την δοκιµή αυτών, εργασίες που έπονται της τοποθέτησης του χλοοτάπητα απαιτείται 
χρόνος 7 ηµερών οπότε προκύπτει παράταση του χρόνου περαίωσης κατά 7 ηµερολογιακές 
ηµέρες.  

4. Ο ανάδοχος ζητά παράταση κατά 69 ηµερολογιακές ηµέρες για την ολοκλήρωση των εργασιών 
χωρίς άλλη απαίτηση πλην της νοµίµου αναθεώρησης.  
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Γ.   ΣΚΕΠΤΙΚΟ  
 Επειδή για το έργο ισχύουν οι διατάξεις  : 
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης».  

2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», 
όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας 
νοµοθεσίας για την εκτέλεση των ∆ηµοσίων έργων.   

3. Του Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α’/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθµ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-
11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».  

4. Tων άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α’/30-09-2011) «Ρύθµιση θεµάτων της 
Περιφέρειας Αττικής» και του Π.∆. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α’ /31-01-2013) «’Όργανα που 
αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων, µελετών και 
υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης 
µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρµοδιότητας των 
Περιφερειών», καθώς και της Ερµηνευτικής  Εγκυκλίου 6 µε αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της 
Γ.∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

5. Ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. 
Και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι :  
1. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου 

εταιρείας. 
2. Ο ανάδοχος αιτείται παράταση χωρίς άλλη απαίτηση πλην της νοµίµου αναθεώρησης.  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο δηµοτικό γήπεδο ∆.Κ. Μοσχάτου», προϋπολογισµού 467.000,00 
Ευρω (µε ΦΠΑ),αναδόχου εταιρείας “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ”  κατά 69 ηµέρες από την 23η 
Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών) δηλαδή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου  2013, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποξήλωση και αντικατάσταση 
συνθετικού χλοοτάπητα στο δηµοτικό γήπεδο ∆.Κ. Μοσχάτου», προϋπολογισµού 467.000,00€ 
(τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ) (µε ΦΠΑ),αναδόχου εταιρείας “ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ”  
κατά 69 (εξήντα εννέα) ηµέρες από την 23η Οκτωβρίου 2013 (ηµεροµηνία περαίωσης εργασιών) 
δηλαδή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου  2013, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό. 
 
 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κα Θ. Καραϊνδρου δηλώνει λευκό. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προµπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 
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