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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ως προς τον ΚΑΕ 1725.01 

                  
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 45η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2037/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 24-07-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 143736 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-07-2018. 

Θέμα 3ο  
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 6.300,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή των εργασιών αποξήλωσης ή αποσύνδεσης 
διαφόρων ειδών (κλιματιστικά μηχανήματα, συναγερμός, UPS) που βρίσκονται   στο κτίριο επί των 
οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά και επανατοποθέτησης τους στο νέο 
κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά που πρόκειται να μεταστεγαστούν οι 
υπηρεσίες  της ΠΕ Πειραιώς, της ΠΕ Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών όπου 
απαιτούνται. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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2. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) 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». 

3. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

4. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14. 

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

6. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

7. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα και το άρθρο 6 παρ. 2. 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη 

Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

11. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής». 

12. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. 
ΥΟΔΔ/10-03-2017), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει. 

13. Τη με αρ. 425/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

14. Τη με αρ. 105159/36993/29-12-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με θέμα «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

15. Τη με αρ. 424/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΦ527Λ7-Π7Γ) με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2018». 

16. Τη με αρ. 83/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
61397Λ7-9ΓΓ) με θέμα «Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2018». 

17. Τη με αρ. 180/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
62Μ97Λ7-3ΙΡ) με θέμα «Έγκριση 2ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018». 

18. Το με αρ.πρωτ.74423/17-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών- 
Περιφέρειας Αττικής - Τμήμα Περιουσίας με θέμα «Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων» με το οποίο μας διαβιβάζεται σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου , και γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιώς, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων πρόκειται να μεταστεγαστούν στο κτίριο επί των 
οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. 

19. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 124086/22-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής (Τ.Π.Ε.) Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. 
Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων σύμφωνα με το οποίο 
λαμβάνοντας υπόψη την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
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Πειραιώς και Νήσων στο νέο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, μας 
επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη : 
α. η αποξήλωση των παρακάτω κλιματιστικών μηχανημάτων και η επανατοποθέτησή τους σε 

πλήρη λειτουργία στο νέο κτίριο στον 4ο όροφο, στον χώρο που θα λειτουργήσει το νέο 
Computer Room και η οποία θα αφορά: 

 ένα κλιματιστικό μηχάνημα κλειστού ελέγχου (close control unit) LIEBERT HIMOD S120A 
με συμπεριλαμβανόμενο αερόψυκτο συμπυκνωτή τύπου HCE17, που λειτουργεί  στο 
computer room (2ο όροφο) του κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού . 

 ένα κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split unit) DAIKIN FTXB50C/RXB50C 
ισχύος 18000 Btu/h, που λειτουργεί στον 2ο όροφο του κτιρίου της Εθνικής Αντιστάσεως 2 
& Τσαμαδού . 

β. η αποξήλωση του συστήματος συναγερμού, που λειτουργεί στο computer room του κτιρίου 
της Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, η μεταφορά και η εγκατάστασή του στο computer 
room του νέου κτιρίου επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά. 

γ. η αποσύνδεση του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS (MGE EATON 
Powerware PW9155-10i-N-10-32*9h-MBS) ,που είναι εγκατεστημένο στο computer room του 
κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, η μεταφορά και εγκατάστασή του στο computer 
room του νέου κτιρίου, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά στον 4ο όροφο 
καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. 

20. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι σύννομη, και απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία 
των ανωτέρω υπηρεσιών. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 
συνολικού ύψους 6.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή των εργασιών 
αποξήλωσης ή αποσύνδεσης διαφόρων ειδών (κλιματιστικά μηχανήματα, συναγερμός, UPS) που 
βρίσκονται   στο κτίριο επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά και 
επανατοποθέτησης τους στο νέο κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά που 
πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες  της ΠΕ Πειραιώς, της ΠΕ Νήσων και οι κοινές 
υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για την προμήθεια των 
απαραίτητων ανταλλακτικών όπου απαιτούνται και ειδικότερα θα αφορά: 
Α. την αποξήλωση των παρακάτω κλιματιστικών μηχανημάτων και την επανατοποθέτησή τους σε 
πλήρη λειτουργία στο νέο κτίριο, στον 4ο όροφο, στον χώρο που θα λειτουργήσει το νέο Computer 
Room, προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (CPV: 45331220-4:Εργασίες 
εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού) και θα αφορά :  
 ένα κλιματιστικό μηχάνημα κλειστού ελέγχου (close control unit) LIEBERT HIMOD S120A με 

συμπεριλαμβανόμενο αερόψυκτο συμπυκνωτή τύπου HCE17, που λειτουργεί στο computer 
room (2ο όροφο) του κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως & Τσαμαδού 2 και 

 ένα κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split unit) DAIKIN FTXB50C/RXB50C ισχύος 
18000 Btu/h, που λειτουργεί στον 2ο όροφο του κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως & Τσαμαδού 2. 

Β. την αποξήλωση του συστήματος συναγερμού, που λειτουργεί στο computer room του κτιρίου 
επί των οδών  Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, την μεταφορά και την εγκατάστασή του στο 
computer room του νέου κτιρίου, προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(CPV: 45312000-7: Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών). 
Γ. την αποσύνδεση του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS (MGE EATON Powerware 
PW9155-10i-N-10-32*9h-MBS) που είναι εγκατεστημένο στο computer room του κτιρίου της Εθν. 
Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού και μεταφορά και εγκατάστασή του στο computer room του νέου 
κτιρίου στον 4ο όροφο καθώς και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως εξής: 
 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της εργασίας αποσύνδεσης, 

μεταφοράς και εγκατάστασης (CPV: 45111300-1: Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης, 
51111200-5: Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών) 

 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών (CPV: 34913000-0: Διάφορα ανταλλακτικά) 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές» και τον ΚΑΕ 1729.01 του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού συνολικού ύψους 6.300,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πληρωμή των εργασιών αποξήλωσης ή αποσύνδεσης 
διαφόρων ειδών (κλιματιστικά μηχανήματα, συναγερμός, UPS) που βρίσκονται   στο κτίριο επί των 
οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού στον Πειραιά και επανατοποθέτησης τους στο νέο 
κτίριο  επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά που πρόκειται να μεταστεγαστούν οι 
υπηρεσίες  της ΠΕ Πειραιώς, της ΠΕ Νήσων και οι κοινές υπηρεσίες των ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής καθώς και για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών όπου 
απαιτούνται και ειδικότερα θα αφορά: 
Α. την αποξήλωση των παρακάτω κλιματιστικών μηχανημάτων και την επανατοποθέτησή τους σε 
πλήρη λειτουργία στο νέο κτίριο, στον 4ο όροφο, στον χώρο που θα λειτουργήσει το νέο Computer 
Room, προϋπολογισμού  2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (CPV: 45331220-4:Εργασίες 
εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού) και θα αφορά :  
 ένα κλιματιστικό μηχάνημα κλειστού ελέγχου (close control unit) LIEBERT HIMOD S120A με 

συμπεριλαμβανόμενο αερόψυκτο συμπυκνωτή τύπου HCE17, που λειτουργεί στο computer 
room (2ο όροφο) του κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως & Τσαμαδού 2 και 

 ένα κλιματιστικό μηχάνημα διαιρούμενου τύπου (split unit) DAIKIN FTXB50C/RXB50C ισχύος 
18000 Btu/h, που λειτουργεί στον 2ο όροφο του κτιρίου της Εθν. Αντιστάσεως & Τσαμαδού 2. 

 

Β. την αποξήλωση του συστήματος συναγερμού, που λειτουργεί στο computer room του κτιρίου 
επί των οδών Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, την μεταφορά και την εγκατάστασή του στο 
computer room του νέου κτιρίου, προϋπολογισμού 300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
(CPV: 45312000-7: Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών). 
 

Γ. την αποσύνδεση του συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος UPS (MGE EATON Powerware 
PW9155-10i-N-10-32*9h-MBS) που είναι εγκατεστημένο στο computer room του κτιρίου της Εθν. 
Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού και μεταφορά και εγκατάστασή του στο computer room του νέου 
κτιρίου στον 4ο όροφο καθώς και προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών συνολικού 
προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ως εξής: 
 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της εργασίας αποσύνδεσης, 

μεταφοράς και εγκατάστασης (CPV: 45111300-1: Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης, 
51111200-5: Υπηρεσίες εγκατάστασης γεννητριών) 

 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών (CPV: 34913000-0: Διάφορα ανταλλακτικά) 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879.01 «Λοιπές αμοιβές» και τον ΚΑΕ 1729.01 του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.  
 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Αν. Μεθυμάκη, δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Μπαλού Αλεξάνδρα 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 
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