
 

 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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1949/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε 
νόμιμα στα μέλη της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων της, για την διενέργεια του ανοικτού, κάτω των 
ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, 
αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και φύλαξης της πεζογέφυρας του 
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των 
οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Καρυώτη, ο οποίος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το άρθρο 176 (Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής) του Ν.3852/07-06-2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/τΑ΄85/11-04-2012). 

2. Το Άρθρο 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α’/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος 
αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, 
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Εσωτερικών».  

3. Το 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). 

4. Την με αριθμ. 37419/13479 (ΦΕΚΒ’ /1661/11.5.2018) «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.» 
Απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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

6. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας παροχής υπηρεσιών και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή 
υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 Και ΕΠΕΙΔΗ: 
1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η  συντήρηση, επιθεώρηση και άρση βλαβών των 

ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, η προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για 
αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στους ανελκυστήρες και στις κυλιόμενες κλίμακες, ο 
καθαρισμός των δαπέδων και των σταθερών κλιμακοστασίων, των ανοξείδωτων 
επιφανειών, των κυλιόμενων κλιμάκων, των υαλοπινάκων πάσης φύσης, ο καθαρισμός 
antigraffiti και tags μετά της επάλειψης με αντιβανδαλιστικό υλικό και τέλος οι υπηρεσίες 
καθημερινής στατικής φύλαξης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή και 
στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

2. H χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από τη ΣΑΕΠ585 ΤΡΟΠ.00. του Π.Δ.Ε. (αριθ. 
ενάριθ. έργου 2017ΕΠ58500004) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. . 67343/04.07.2022 (ΑΔΑ: 
ΩΧΟΦ46ΜΤΛΡ-ΩΞΨ) Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και την υπ' αριθμ. 850952/07.09.2022 (ΑΔΑ: 6ΣΞΖ7Λ7-2Τ8) απόφαση 
Περιφερειάρχη Αττικής, έγκρισης δέσμευσης ποσού 120.000,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου. 

3.  Για τη δημοπράτηση της σύμβασης συντάχθηκε η συνημμένη Διακήρυξη και τα 
παραρτήματα αυτής. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω: 

 
Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 

1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 
Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και 
φύλαξης της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί 
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της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 
120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την  έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 176 του Ν.3852/10 των όρων της 

Διακήρυξης και των παραρτημάτων της, του ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού και 
φύλαξης της πεζογέφυρας του ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επί 
της Λεωφ. Κηφισίας, στο ύψος των οδών Στεφάνου Δέλτα και Λυκούργου», προϋπολογισμού 
120.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

2. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής. 

 
 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπαλάφας Γεώργιος και Αγγέλης 
Σπυρίδων απέχουν από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Η φύλαξη της γέφυρας δεν είναι 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής αλλά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.».  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 
από την ψηφοφορία.  

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει λευκό. 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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