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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 4
η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 209/2014 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση 
της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21/01/2014.  

 

Θέµα 1
o εκτός ηµερήσιας διάταξης

 

Εισήγηση για την απευθείας ανάθεση σχετικά µε την προµήθεια και παράδοση υλικών και την εργασία 
τοποθέτησής τους για  την επισκευή του συστήµατος κλιµατισµού του κόµβου του Ενοποιηµένου 
Συστήµατος Πληροφόρησης Συνδυασµένων Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι 
στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. 
∆εληγιώργη η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής εξής: 
 
Έχοντας υπ’ όψιν: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την 

αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010). 
3. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Αττικής Π.∆. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 228Α), όπως τροποποιήθηκε µε 

τη µε αριθµ. 44403 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/04.11.2011). 
4. Την αρ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τη αύξηση των χρηµατικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν 
προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/Β’/11.08.2010).  

5. Την από 19.12.2013 Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΣΑΕΠ 085) ΤΡΟΠ. 1 του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

6. Το αρ. 1563/22.01.2014 έγγραφο τη ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η Περιφέρεια Αττικής, και συγκεκριµένα η ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, είναι ο φορέας 
λειτουργίας του έργου Ενοποιηµένο Σύστηµα Πληροφόρησης Συνδυασµένων Μεταφορών στην 
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Περιφέρεια Αττικής (www.atticaroute.gr), το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» (Γ΄ΚΠΣ). Την ευθύνη για την τεχνική παρακολούθηση του κόµβου έχει η ∆/νση 
∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης. Η συντήρηση του εν λόγω κόµβου χρηµατοδοτείται από 
το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και συγκεκριµένα από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» µε κωδικό έργου 2012ΕΠ08500015 και υπόλογο το Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης Αττικής. 
 Η εν λόγω εφαρµογή, πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινό, εξυπηρετεί το Σύστηµα 
Κοστολόγησης Μεταφοράς των µαθητών της ∆/νσης Παιδείας και τον Τουριστικό Κόµβο της Περιφέρειας 
Αττικής (www.athensattica.gr). Η αδιάλειπτη λειτουργία του κόµβου www.atticaroute.gr αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη για την αποτελεσµατική λειτουργία των συγκεκριµένων εφαρµογών. 
Όπως προκύπτει και από το αρ. 15639/22.01.2014 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, τη  ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 εµφανίστηκε πρόβληµα στη λειτουργία του κόµβου. Το 
πρόβληµα οφείλεται σε υπερθέρµανση των εξυπηρετητών λόγω βλάβης στο σύστηµα κλιµατισµού 
(ντουλάπα) στον χώρο φιλοξενίας του κόµβου (Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος). Στον χώρο κλήθηκε 
τεχνικός της εταιρίας η οποία λειτουργεί ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρίας 
του κλιµατιστικού µηχανήµατος στην Ελλάδα. Ο τεχνικός διαπίστωσε βλάβη στον συµπιεστή του 
µηχανήµατος και πρότεινε την αντικατάστασή του προκειµένου να επαναλειτουργήσει το κλιµατιστικό 
µηχάνηµα. 
∆εδοµένης της ανάγκης για την άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος και την οµαλή αποκατάσταση 
των ως άνω λειτουργιών ζητήθηκε από την υπηρεσία η υποβολή προσφοράς για την αντικατάσταση του 
συµπιεστή. Η εταιρία υπέβαλε αναλυτική προσφορά ύψους 2.212,22€ πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 
2.719,80€, η οποία και επισυνάπτεται.  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προκειµένου για την άµεση αποκατάσταση του προβλήµατος στο σύστηµα κλιµατισµού που βρίσκεται 
στον χώρο όπου φιλοξενείται ο κόµβος του έργου Ενοποιηµένο Σύστηµα Πληροφόρησης Συνδυασµένων 
Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής (www.atticaroute.gr ), εισηγούµαστε την απευθείας ανάθεση 
σχετικά µε την προµήθεια και παράδοση υλικών και την εργασία τοποθέτησής τους στο εν λόγω 
σύστηµα κλιµατισµού στην εταιρία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΝΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. έναντι τιµήµατος 2.212,22 € 

πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 2.719,80€. 
Η δαπάνη θα πληρωθεί από το Π.∆.Ε. και συγκεκριµένα από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» µε 
κωδικό έργου 2012ΕΠ08500015 και υπόλογο το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την απευθείας ανάθεση σχετικά µε την προµήθεια και παράδοση υλικών και την εργασία τοποθέτησής 
τους στο σύστηµα κλιµατισµού που βρίσκεται στον χώρο όπου φιλοξενείται ο κόµβος του έργου 
Ενοποιηµένο Σύστηµα Πληροφόρησης Συνδυασµένων Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής 
(www.atticaroute.gr), στην εταιρία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΝΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε δ.τ. ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. έναντι τιµήµατος 2.212,22 € 
πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 2.719,80€, προκειµένου για την άµεση αποκατάσταση του προβλήµατος στο εν 
λόγω σύστηµα. 
Η δαπάνη θα πληρωθεί από το Π.∆.Ε. και συγκεκριµένα από το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» µε 
κωδικό έργου 2012ΕΠ08500015 και υπόλογο το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Αττικής. 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
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