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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 2η 

 
Απόφαση υπ’ αριθ. 137/2019 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-01-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 16510 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 17-01-2019. 

 
Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης  

Ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών «Αντικατάσταση 
θραυσμένων υαλοπινάκων κυλιόμενης κλίμακας της πεζογέφυρας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙ-ΚΑΝΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και 
Λυκούργου», προϋπολογισμού 2.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Σαπουνά Αγγελική 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Νερούτσου Μαρία  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία  

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία ου 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 54/17-01-2019 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών 
Υποδομών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις :  
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1. Του Ν.3852/07-06-10 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα. 

2. Του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

3. Της αρ.υπ’ αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 121/2018 Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661 Β’/11-05-2018), περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

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

5. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για τον ορισμό των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και την υπ’ αριθμ. οικ.48105/06-03-
2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου για τον Ορισμό του 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χρ. Καραμάνο. 

6. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 
2017ΕΠ58500004 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.16126/17-12-2018 Πρόσκληση προς τις εταιρείες «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 
2030 Ε.Ε.», «LIFTTECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ε.Π.Ε.» & «GO LIFT 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ», για την υποβολή προσφοράς για την παροχή 
υπηρεσιών του θέματος. 

και επειδή : 

1. Στις 24/12/2018 υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ οι προσφορές των εταιρειών 
«ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε.» και «GO LIFT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» (αρ. 
πρωτ. ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 16486/24-12-2018 και 16487/24-12-2018 αντίστοιχα) και την 4/1/2019 
υποβλήθηκε η προσφορά της εταιρείας «LIFTTECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 
Ε.Π.Ε.» (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. 54/4-1-2019). 

2. Σύμφωνα με αυτές καταρτίστηκε ο ακόλουθος πίνακας : 
 
 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 2030 Ε.Ε. 1320,00 € 1.636,80 € 

LIFTTECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ε.Π.Ε. 

1.550,00 € 1.922,00 € 

GO LIFT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

1680,00 € 2.083,20 € 

 
3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από την παρούσα διαδικασία θα αφορά την προμήθεια και 

τοποθέτηση δύο (2) υαλοπινάκων της κυλιόμενης κλίμακας προς Χαλάνδρι της πεζογέφυρας 
του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο 
ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου, που έχουν υποστεί ζημιά και λόγω αυτής της 
βλάβης η σκάλα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας : ένα (1) τεμάχιο κρύσταλλο παραλληλόγραμμο 
75,5x80,5cm πάχους 10mm securite και ένα (1) τεμάχιο κρύσταλλο παραλληλόγραμμο με 
τμήμα οβάλ 150x75,5cm πάχους 10mm securite, μαζί με την εργασία τοποθέτησης, δηλαδή 
αφαίρεση των υπολοίπων θραυσμένων κρυστάλλων από τα φατνώματα της γέφυρας, επιμελή 
καθαρισμό των ψηφίδων κρυστάλλων, αποξήλωση inox καλυμμάτων, αποσυναρμολόγηση 
μηχανισμού τάνυσης του κινούμενου χειρολισθήρα (κουπαστή) σε κάθε πλευρά, τοποθέτηση 
των δύο (2) υαλοπινάκων, επανατοποθέτηση χειρολισθήρα,  ρυθμίσεις-δοκιμές. 

4. Η δαπάνη για την αντικατάσταση των θραυσμένων υαλοπινάκων δεν μπορεί να καλυφθεί από 
την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών συντήρησης της πεζογέφυρας, διότι αφορά εκτεταμένη, 
μεμονωμένη και απρόβλεπτη καταστροφή σε πάγιο εξοπλισμό της κυλιόμενης κλίμακας της 
πεζογέφυρας, ενώ η παροχή υπηρεσιών συντήρησης καλύπτει μόνο τα υλικά - μικροϋλικά και 
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ανταλλακτικά επί τόπου του έργου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της 
συντήρησης.  

5. Η ανάγκη για την αποκατάσταση της βλάβης είναι επείγουσα, διότι η πεζογέφυρα 
χρησιμοποιείται καθημερινά από διερχόμενους πολίτες και από τους μαθητές του παρακείμενου 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Κολλέγια Αθηνών - Ψυχικού). 
Επίσης τα υλικά είναι εισαγόμενα κατά παραγγελία και η παράδοσή τους θα γίνει είκοσι (20) 
ημέρες περίπου μετά την παραγγελία τους. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 

1. Την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια/παροχή 

υπηρεσιών «Αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων κυλιόμενης κλίμακας της πεζογέφυρας 

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος 

των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 2.500 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ2030 Ε.Ε.» στην συνολική τιμή της οικονομικής 
προσφοράς της, ποσού τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (1.636,80 €) 
με ΦΠΑ, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 Προμήθεια :      860,00 € 

 Εργασίες: 460,00 € 

 ΦΠΑ:  316,80 € 

Σύνολο :              1.636,80 € 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη 
συνέχιση της  διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών του θέματος. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια/παροχή 

υπηρεσιών «Αντικατάσταση θραυσμένων υαλοπινάκων κυλιόμενης κλίμακας της πεζογέφυρας 

ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο 

ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 2.500 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ2030 Ε.Ε.» στην συνολική 
τιμή της οικονομικής προσφοράς της, ποσού τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτών (1.636,80 €) με ΦΠΑ, η οποία αναλύεται ως εξής: 

 Προμήθεια :      860,00 € 

 Εργασίες: 460,00 € 

 ΦΠΑ:  316,80 € 

Σύνολο :              1.636,80 € 

2. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών για τη 
συνέχιση της  διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, μέχρι  την υπογραφή της σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών του θέματος. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική 
Νερούτσου Μαρία  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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