
 1 

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 3140/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17-12-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 824519 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 12-12-2019. 
 

Θέμα  30ο  
Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € με Φ.Π.Α., 
παρόχου εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (5) πέντε, έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα ο οποίος  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 
2. Τον Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012). 
3. Την με αριθ. 37419/13479/11-5-2018 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β’1661/11-5-2018). 

4. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε 
θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 

6. 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» 

7. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο της υπηρεσίας. 
8. Την από 28/01/2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ποσού 377.712,41 € με Φ.Π.Α., και 

προθεσμίας εκτέλεσης (12) μήνες. 
9. Τη συμβατική προθεσμία της υπηρεσίας, η οποία λήγει στις 28-01-2020. 
10. Την υπ΄αριθ. 135/22-01-2019 (ΑΔΑ:65ΧΔ7Λ7-Γ57) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της παροχής υπηρεσίας. 

11. Την με αρ. πρωτ. 34981/14-02-2019 απόφαση του Τμήματος Κτιριακών Έργων, Έργων 
Περιβάλλοντος και Η/Μ Έργων της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων για την έγκριση του 
χρονοδιαγράμματος της υπηρεσίας. 

12. Το από 15-04-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με τροποποιήσεις 
στη μελέτης που ζητήθηκαν από τον Δήμο Περάματος. 

13. Το με αρ. πρωτ. 134332/23-04-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς τον 
Δήμο Περάματος 

14. Το από 09-05-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
15. Το με αρ. πρωτ. 176361/10-05-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς τον 

Δήμο Περάματος, σχετικά με την εκρίζωση δέντρων και τη μετακίνηση αντηρίδας της ΔΕΗ 
στην παιδική χαρά της οδού Καραϊσκάκη.   

16. Το από 02-07-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., για την τροποποίηση της 
διαμόρφωσης της παιδικής χαράς της οδού Καραϊσκάκη. 

17. Το με αρ. πρωτ. 432902/31-07-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς τον 
Δήμο Περάματος.  

18. Το από 02-09-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με την παιδική χαρά 
«Θεατράκι». 

19. Το με αρ. πρωτ. 506220/05-09-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς τον 
Δήμο Περάματος.  

20. Το από 10-09-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με τη μεταλλική 
περίφραξη.  

21. Το με αρ. πρωτ. 529230/12-09-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς τον 
Δήμο Περάματος.  

22. Το από 12-09-2019 έγγραφο της εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με την παιδική χαρά 
«Θεατράκι» και εργασίες στις υπόλοιπες παιδικές χαρές.  

23. Το με αρ. πρωτ. 546781/18-09-2019 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων προς την 
εταιρία ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε., σχετικά με τη συνέχιση των εργασιών.  

24. Το από 08-11-2019 έγγραφο του Δήμου Περάματος σχετικά με την έγκριση των μεταβολών 
της υπηρεσίας του θέματος.   

25. Την από 10-09-2019 αίτηση παράτασης της αναδόχου εταιρίας. 
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Ε Π Ε Ι Δ Η 

1. Η σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας του θέματος υπογράφηκε στις 28-01-2019, με 
διάρκεια 12 μήνες και ημερομηνία περαίωσης στις 28-01-2020. 

2. Στην από 12-03-2019 συνάντηση εκπροσώπου της υπηρεσίας μας με τον Δήμαρχο 
Περάματος και εκπροσώπους τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου όσο και της 
παρόχου εταιρίας, ο Δήμος Περάματος ζήτησε προφορικά ορισμένες τροποποιήσεις στη 
μελέτη, όπως την αλλαγή θέσης ορισμένων οργάνων της παιδικής χαράς, την αντικατάσταση 
του φυσικού χλοοτάπητα με συνθετικό και την εκρίζωση δέντρων, όπως αναφέρονται και στο 
από 15-04-2019 έγγραφο της παρόχου εταιρίας. Το έγγραφο αυτό διαβιβάστηκε στον Δήμο 
Περάματος με το με αρ. πρωτ. 134332/23-04-2019 έγγραφό μας, προκειμένου ο Δήμος να 
υποβάλει αίτημα για τροποποιήσεις στη μελέτη. Επίσης, κατά την επί τόπου επίσκεψη 
διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αναγκαίων για την ασφάλεια και τη σωστή 
λειτουργία των παιδικών χαρών, που δεν προβλέπονται στη μελέτη.  

3. Το αίτημα για την τροποποίηση της μελέτης κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 
21412/15183/8-11-2019 έγγραφο, ήτοι πλέον των έξι μηνών από τη συνάντηση και το 
έγγραφο της Υπηρεσίας.  

4. Με το υπ΄ αρ. 176361/10-05-2019  έγγραφό μας προς τον Δήμο Περάματος, ζητήσαμε να 
εξασφαλιστεί από τον Δήμο άδεια για την κοπή δέντρων και να μετακινηθεί αντηρίδα 
κολώνας της Δ.Ε.Η., που βρίσκεται εντός του χώρου της παιδικής χαράς επί της οδού 
Καραϊσκάκη και κρίνεται επικίνδυνη για τη λειτουργία  της παιδικής χαράς, ώστε να 
προχωρήσουν οι εργασίες στην εν λόγω παιδική χαρά.  

5. Με το υπ΄ αρ. 432902/31-07-2019 έγγραφό μας προς τον Δήμο Περάματος, ζητήσαμε την 
έγκριση νέας προτεινόμενης διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Καραϊσκάκη, 
ώστε να αποφευχθεί η κοπή δέντρων.  

6. Με το από 02-09-2019 έγγραφο της παρόχου εταιρίας, ενημερωθήκαμε ότι ζητήθηκε από τον 
Δήμο να μην ξεκινήσουν οι εργασίες στην παιδική χαρά «Θεατράκι», έως τα τέλη 
Σεπτεμβρίου, λόγω προγραμματισμένων εκδηλώσεων στον χώρο. Με τα υπ΄ αρ. 506220/05-
09-2019 και 546781/18-09-2019 έγγραφά μας προς τον Δήμο Περάματος, ζητήσαμε να μας 
επιβεβαιώσει εγγράφως το αίτημα, ώστε να ληφθεί υπόψη η αντίστοιχη καθυστέρηση στις 
εργασίες.  

7. Με το υπ΄ αρ. 529230/12-09-2019 έγγραφό μας προς τον Δήμο Περάματος, ζητήσαμε την 
έγκριση από τον Δήμο για την τροποποίηση του σχεδίου της μεταλλικής περίφραξης των 
παιδικών χαρών, ώστε να αναποκρίνεται στους κανόνες ασφαλείας.    

8. Τα ανωτέρω έγγραφα δεν έχουν απαντηθεί από τον Δήμο Περάματος, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται περαιτέρω καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών. 

9. Η αίτηση παράτασης της παρόχου εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
την 10-09-2019. 

10. Με την ανωτέρω αίτησή της, η πάροχος εταιρία ζήτησε την παράταση εκτέλεσης των 
εργασιών της υπηρεσίας του θέματος κατά εκατόν εβδομήντα επτά (177) ημέρες. 

11. Βάσει του άρθρου 217 του Ν4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Με αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η 
συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου», δύναται να δοθεί παράταση ίση με το 50% της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, ήτοι 6 μήνες. 

12. Η χορήγηση της αιτούμενης παράτασης κρίνεται εύλογη για την περαίωση των 
υπολειπόμενων εργασιών, λόγω των ανωτέρω αναφερόμενων προβλημάτων που 
προέκυψαν.  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € 
με Φ.Π.Α., παρόχου εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-07-2020. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσίας 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συμβατικής δαπάνης 377.712,41 € 
με Φ.Π.Α., παρόχου εταιρίας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 28-07-2020. 

 
➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ Κατριβάνος Γεώργιος και 

Ανδρουλακάκης Νικόλαος δηλώνουν λευκό. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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