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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 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2177/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 49ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αποκατάσταση εκτεταμένων 
ζημιών από βανδαλισμούς στην πεζογέφυρα του Ελληνοαμερικανικού κολλεγίου επί της λεωφόρου 
Κηφισίας στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου προϋπολογισμού 65.000€ με το 
ΦΠΑ. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Τσούπρα Ιωάννα 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012  
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 Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

  Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

 Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

 Την υπ’αρ.οικ.48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το ότι η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018,  Σ.Α. 585 με κωδικό έργου : 2017ΕΠ58500007 

 Το γεγονός ότι στις 31/7/2019 κατά τις νυκτερινές ώρες έγινε επιδρομή αγνώστων ατόμων στην 
πεζογέφυρα της Λεωφ. Κηφισίας στο ύψος του Κολλεγίου Αθηνών, αρμοδιότητας συντήρησης 
της ΔΙΔΙΜΥ, οι οποίοι προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές και στους τέσσερις (4) ανελκυστήρες 
της πεζογέφυρας, με αποτέλεσμα αυτοί να τεθούν παντελώς εκτός λειτουργίας. Επίσης 
μεμονωμένες φθορές προκλήθηκαν στη μία εκ των δύο κυλιόμενων κλιμάκων καθώς  και σε 
άλλα στοιχεία της πεζογέφυρας όπως σπάσιμο υαλοπινάκων.  

  Δεδομένου ότι ο κατασκευαστής των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων είναι η 
εταιρεία ΚΟΝΕ ΑΕ μετά την καταγραφή των ζημιών από την Υπηρεσία ζητήθηκε η αποτίμηση 
των ζημιών από μέρους της. Προέκυψαν τα ακόλουθα 

Κόστος αποκατάστασης ζημιών σε ανελκυστήρες 
Α/Α Ανταλλακτικά - Εργασία τεμ Τιμή/τεμ Σύνολο 

1 
Φύλλα αυτόματων θυρών 

θαλάμου 
8 1200 9600 

2 
Φύλλα εξωτερικών θυρών 

ορόφων 
16 1240 19840 

3 
Μηχανισμοί θυρών θαλάμων 

και ορόφων 
8 1200 9600 

4 
Κάγκελα θαλάμου 

ανεκλυστήρων 
4 800 3200 

5 Εξωτερική κομβιοδόχος ΚΟΝΕ 2 440 880 
6 Κομβία θαλάμου ΚΟΝΕ 5 200 1000 
7 Κάσα θύρας θαλάμου 2 600 1200 
8 Φωτοκουρτίνες 4 650 2600 

9 
Επισκευή οροφής θαλάμου 

ανελκυστήρα μετά του 
φωτισμού αυτής 

4 200 800 

    48.0720,00 
 ΦΠΑ 24%   11.792,80 
    59.864,80 

 
Κόστος αποκατάστασης ζημιών σε κυλιόμενες 

Α/Α Ανταλλακτικά - Εργασία τεμ Τιμή/τεμ Σύνολο 

1 
Κεντρική πλακέτα κυλιόμενης 

κλίμακας 
1 2850 2.850 

2 Κρύσταλο triplex security 1 600 600 
    3.450,00 
 ΦΠΑ 24%   828,00 
    4.278,00 

 
Γενικό σύνολο : 64.142,80€ 
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 Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη λόγω του εκτιμώμενου μεγέθους της δεν μπορεί να καλυφθεί 
από την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών συντήρησης της πεζογέφυρας, διότι αφορά 
εκτεταμένη και απρόβλεπτη καταστροφή σε πάγιο εξοπλισμό της πεζογέφυρας, ενώ η παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης καλύπτει μόνο τα υλικά - μικροϋλικά και ανταλλακτικά επί τόπου του 
έργου, καθώς συγκεκριμένο ποσό για αντιμετώπιση βλαβών και ζημιών στον εξοπλισμό των 
κυλιόμενων κλιμάκων τα οποία οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις όπως θεομηνίες, 
βανδαλισμό τα οποία είναι απαραίτητα για τη διενέργεια της συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτής το οποίο ανέρχεται σε 3.000€ για τους ανελκυστήρες 
και 2.500€ για τις κυλιόμενες κλίμακες.  

 Το γεγονός ότι η ανάγκη για την αποκατάσταση των βλαβών από τους βανδαλισμούς είναι 
κατεπείγουσα, 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 6-8 εβδομάδες περίπου μετά την παραγγελία τους. 

 Το γεγονός ότι δεν πρόκειται για απλή επισκευή – αποκατάσταση ζημιάς η οποία εμπίπτει στο 
άρθρο 8 της ΚΥΑ αριθμ οικ. ΦΑ/9.2/οικ/28425/22.12.2008 (ΦΕΚ 2604Β) αλλά για εκτεταμένη 
ανακατασκευή των ανελκυστήρων. 

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών είναι απολύτως απαραίτητη 
και κατεπείγουσα και οφείλεται σε γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από 
την Υπηρεσία μας.  

 Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. γ  του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες: «Η 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για 
δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις… γ) Στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, αν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 
προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες». 

 Την 2124/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Λήψη απόφασης για προσφυγή 
στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την αποκατάσταση εκτεταμένων 
ζημιών από βανδαλισμούς στην πεζογέφυρα του Ελληνοαμερικανικού κολλεγίου επί της λεωφόρου 
Κηφισίας στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου προϋπολογισμού 65.000€ με το ΦΠΑ.» 

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 

να πραγματοποιήσει διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2 περ. αα του Ν. 4412/2016,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  που αφορά 
την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών από βανδαλισμούς στην πεζογέφυρα του 
Ελληνοαμερικανικού κολλεγίου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα 
και Λυκούργου προϋπολογισμού 65.000€ με το ΦΠΑ., με την εταιρεία ΚΟΝΕ. 
 

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

 
Την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατά το 
άρθρο 32 παρ. 2 περ. αα του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στην εταιρεία ΚΟΝΕ 
ΑΕ, για την αποκατάσταση εκτεταμένων ζημιών από βανδαλισμούς στην πεζογέφυρα του 
Ελληνοαμερικανικού κολλεγίου επί της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα 
και Λυκούργου, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ήτοι 64.142,80€€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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