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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 27η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1412/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 95417 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 
17-05-2018. 

 
Θέμα 10ο εκτός ημερησίας διατάξεως 

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ (με ΦΠΑ), 
του Δήμου Ν. Ζωγράφου. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Δημάκος Δημήτρης 

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρά. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 86295/18.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
1. Tου Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και συγκεκριμένα το Ν.4412/2016,  
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 α’/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.44403 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/ Β/04-11-
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2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», 
την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Aπόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕK3051/Β’/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με αρ. 37419/13479/11-05-2018 (ΦΕΚ1661/Β’/ 11-05-2018) «Έγκριση της 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρεις Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης 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.Δ. 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. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
A. IΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Την από 22/11/2016 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του 

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατασκευή του έργου του θέματος. 
2. Τις υπ’ αριθμ. 392/2016 (ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07) και 393/2016(ΑΔΑ:ΩΖ4Δ7Λ7-69Υ) Αποφάσεις 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκε το Πρόγραμμα 
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και ο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής για το 
έτος 2017. 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 68624/30-3-2017 (ΑΔΑ: Ψ7997Λ7-ΩΓΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
για την πληρωμή του έργου από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9777.01.029, του 
ειδικού φορέα 01.072). 

4. Την συνταχθείσα μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ζωγράφου, η οποία 
αποτελείται από: Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
ΣΑΥ, ΦΑΥ. 

5. Την υπ’ αριθμ. 19/2017 (ΑΔΑ: 7ΥΘΒΟΚ6Ε-Χ8Ε) Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος. 

6. Την υπ’ αριθμ. 738/2017 (ΑΔΑ: 62ΥΨ7Λ7-ΑΓΝ) απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση: α) του σχεδίου 
Διακήρυξης, του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και της περίληψης Διακήρυξης β) της 
αποστολής περίληψης για δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Αποκατάσταση κατασκευαστικών προβλημάτων Ιλισίου 
Κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού 483.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

7. Την υπ’ αριθμ. 1104/2017 (7Κ897Λ7-6ΦΠ) απόφαση Ο.Ε. για την σύσταση της επιτροπής 
διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κατασκευαστικών προβλημάτων Ιλισίου 
Κολυμβητηρίου», προϋπολογισμού 483.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). 

8. Το διαγωνισμό του έργου που διεξήχθη στις 11-05-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής. 

9. Την αριθμ. 1516/2017 (ΑΔΑ: Ω1ΗΥ7Λ7-ΡΨΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής για την έγκριση του 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1993/2017 (ΑΔΑ: 6Ψ8Η7Λ7-06Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό, κατακυρώθηκε η σύμβαση 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ στον 
οικονομικό φορέα LATERN CONSTRUCTION COMPANY Α.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 63,61% 
που αντιστοιχεί σε Συνολική Δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ) 218.346,53€ και αναλύεται σε: Σύνολο 
Δαπάνης Εργασιών κατά την Προσφορά: 129.758,92€, ΓΕ & ΟΕ (18%): 23.356,61€, Απρόβλεπτα 
(15%): 22.967,33€, Αναθεώρηση: 3,05€, και ΦΠΑ (24%): 42.260,62€, και εξουσιοδοτήθηκε η 
ΔΤΕΠΑ για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. 

11. Την πράξη με αρ. 35/2017 πράξη της επιτρόπου της 15ης υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 
το παραπάνω έργο. 

12. Στις 6-12-2018 υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ της Περιφέρειας 
Αττικής και της Αναδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.». 

13. Την υπ’ αριθμ. 531/2018 (ΑΔΑ: ΩΓΟ27Λ7-52Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία παρατείνεται η προθεσμία περαίωσης του έργου κατά πενήντα 
δύο (52) ημέρες, μέχρι 28-05-2018. 
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14. Το με αρ. πρωτ. 802/26-01-2018 (αρ. πρωτ.ΔΤΕΠΑ/81267/26-04-2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
Ζωγράφου με το οποίο αιτείται την καθυστέρηση της επίστρωσης των βιομηχανικών δαπέδων 
περιμετρικά των κολυμβητικών δεξαμενών κατά ένα (1) μήνα προκειμένου να εκτελέσει δικές του 
εργασίες στον ίδιο χώρο.  

15. Ο ανάδοχος με την από 04-05-2018 επιστολή του (αρ.πρωτ.86295/04-05-18/ΔΤΕΠΑ) αιτείται 
παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, για επιπλέον τριάντα μία (31) ημερολογιακές 
ημέρες, ήτοι μέχρι 28/06/2018. 

16. Η από 18 -05-2018 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή. 
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται αποκατάσταση των προβλημάτων και συντήρηση του Ιλίσιου 
κολυμβητηρίου ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά και αισθητικά. Θα εκτελεστούν εργασίες Η/Μ στο 
μηχανοστάσιο, κατασκευή βιομηχανικών δαπέδων, πλακοστρώσεις, αντιολισθητικό δάπεδο-σχάρα 
υπερχείλισης-βατήρες περιμετρικά της πισίνας, στεγάνωση κολυμβητικής δεξαμενής, χρωματισμοί, 
αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις κτιρίων, επισκευές αποδυτηρίων και λοιπές επισκευές 
περιμετρικά των κτιρίων και της κολυμβητικής δεξαμενής.   
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η ανάδοχος εταιρεία με την από 04/05/2018 επιστολή της, αιτείται παράταση της συνολικής 
προθεσμίας του έργου για επιπλέον τριάντα μία (31) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 28 Ιουνίου 
2018. 
Οι λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος για την αναγκαιότητα της παράτασης (για διάστημα ενός μηνός) 
είναι η επιβεβλημένη διακοπή των εργασιών περιμετρικά της μεγάλης και της μικρής πισίνας λόγω της 
εκτέλεσης άλλων εργασιών, στον ίδιο χώρο, από τον Δήμο Ζωγράφου, σχετικά με την κατασκευή 
δικτύων.  
Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το με αρ. πρωτ. 802/26-01-2018 (αρ. 
πρωτ.ΔΤΕΠΑ/81267/26-04-2018) έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. Ζωγράφου, καθώς και το γεγονός ότι μέχρι 
σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από τον Δήμο Ζωγράφου, συμφωνεί με το αίτημα του 
αναδόχου για παράταση και εκτιμά ότι απαιτείται παράταση τριάντα μία (31) ημερών για την 
ολοκλήρωση του έργου, ήτοι έως τις 28-6-2018. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 
600.000,00€ (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. Ζωγράφου, αναδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.», μέχρι 28-06-2018, δηλαδή κατά τριάντα μία (31) ημέρες, με αναθεώρηση. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΛΙΣΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 
600.000,00€ (με ΦΠΑ), του Δήμου Ν. Ζωγράφου, αναδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION 
COMPANY S.A.», μέχρι 28-06-2018, δηλαδή κατά τριάντα μία (31) ημέρες, με αναθεώρηση. 
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση 
αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Δημάκος Δημήτρης 
Χρυσικός Φώτιος 
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
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