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ΕΛΛΗΝΘΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ    
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ 
ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ       ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 10η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 559/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26-02-2019, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 09:30 π.μ, ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οικονομικήρ Επιηποπήρ, χζηεξα απφ 
ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 54818 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 21-02-2019. 
 

Θέμα 10ο εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ 
Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 1.200,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πιεξσκή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο απνμήισζεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ (παιαηνχ) ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην Γξαθείν Παιιατθήο Άκπλαο θαη 
Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο ζην θηίξην επί ηεο νδνχ Γεκνζζέλνπο 1-3, ζηνλ Πεηξαηά 3νο φξνθνο θαη γηα ηελ πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο, γηα ην ρψξν πνπ ζα 
κεηαζηεγαζηεί ην αλσηέξσ Γξαθείν ζην λέν θηίξην επί ησλ νδψλ Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ 
Πεηξαηά ζηνλ 2ν φξνθν. 
 
Παξφληεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθφο Φψηηνο  

 Σζνχπξα Ησάλλα 

 Μεηαμά Δηξήλε 

 Υξηζηάθε Μαξία 

 Πειέθεο Εαραξίαο  
Απφληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Μπαιάθαο Γεψξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή 

 Σδίβα Αηκηιία  

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο 

 Βξχλα Φσηεηλή 

 Μπαινχ Αιεμάλδξα  

 Αδακνπνχινπ Αηθαηεξίλε 
 

Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνχινπ 
  
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία θαη απνθαζίζηεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ 
θαηεπείγνληνο ν πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηεο- Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 
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Έρνληαο ππφςε: 
1. Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ133/η.Α΄/19-7-2018 ) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 
πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα 
«ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ 
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σελ κε αξ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Αηηηθήο «Έγκριση της 121/2018 Απόυασης τοσ Περιυερειακού Σσμβοσλίοσ 
Περιυέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης τοσ Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιυέρειας Αττικής». 

4. Σνλ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/η.Α΄/13-07-2010). 

5. Σνλ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

6. Σνλ Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85/η.Α΄/11-4-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε, ηελ 
Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 6 παξ.14. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ 67/η. Α΄) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, 
επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Ν. 4046/2012, ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηνπ Ν. 4127/2013 θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

8. Σνλ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ93/η.Α΄/14-4-2014) «Δπείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ». 

9. Σνλ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

10. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 παξ. 1 πεξίπησζε  31 θαη ην άξζξν 6 παξ. 2. 

11. Σνλ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ 248/η.Α΄/2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
12. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α΄/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».  
13. Σελ κε αξ. 57654/22-5-2017 (ΦΔΚ 1781/η.Β΄/2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο». 

14. Σελ κε αξ. 1191/14-3-2017 (ΦΔΚ 969/η.Β΄/2017) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 
ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ 
εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

15. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. 8840/2017 (ΦΔΚ 39/η.Β΄/17-01-2017) Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε 
Αηηηθήο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε 
Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο 
«Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζε Πξντζηακέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», φπσο ηζρχεη. 

16. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. 48105/06-03-2017 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί νξηζκνχ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΦΔΚ 114/η. 
ΤΟΓΓ/10-03-2017), φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

17. Σελ  κε αξ. πξση. νηθ. 130459/2-07-2018 (ΦΔΚ 2780/η.Β΄/12-07-2018) Απφθαζε ηεο 
Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο 
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Αηηηθήο, ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο 
ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζε Πξντζηακέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

18. Σελ  κε αξ. 66/2017 (ΑΓΑ:ΧΚΞ7Λ7-Χ8) Απφθαζε Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο κε 
ζέκα «Δθινγή Σαθηηθψλ θαη Αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο». 

19. Σελ κε αξ. 162/4-5-2017 (ΦΔΚ1718/η.Β΄/2017) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο «Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο γηα απεπζείαο αλάζεζε θαηά ην άξζξν 118 ηνπ 
Ν.4412/2016 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή».  

20. Σελ κε αξ. 348/2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
66557Λ7-ΒΛ) κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019». 

21. Σελ κε αξ. 349/2018 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
ΦΦΒΕ7Λ7-9ΚΥ) κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2019 θαη Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 2019». 

22. Σελ κε αξ. 111063/35236/2-1-2019 Απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο κε ζέκα «Δπηθχξσζε πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο». 

23. Σν κε αξ.πξση.74423/17-04-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ- 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο - Σκήκα Πεξηνπζίαο κε ζέκα «Μεηεγθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Πεηξαηψο θαη Νήζσλ» κε ην νπνίν καο δηαβηβάδεηαη ζρεηηθφ ηδησηηθφ 
ζπκθσλεηηθφ κίζζσζεο αθηλήηνπ , θαη γίλεηαη γλσζηφ φηη νη ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλφηεηαο Πεηξαηψο , Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Νήζσλ θαη νη θνηλέο ππεξεζίεο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Πεηξαηψο θαη Νήζσλ πξφθεηηαη λα κεηαζηεγαζηνχλ ζην λέν θηίξην επί 
ησλ νδψλ Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά.  

24. Σν ππ’ αξ. πξση. 214676/2-11-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ- 
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο – Σκήκα Πεξηνπζίαο, κε ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Π.Δ. 
Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ην απφ 30-10-2018 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ Π.Γ.242/1996, ζχκθσλα κε ην νπνίν παξειήθζε ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ 
Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά, γηα ηε ζηέγαζε ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Πεηξαηψο  θαη 
ηεο Π.Δ. Νήζσλ. 

25. Σν κε αξ. πξση. 190/11/7-02-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο 
ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π. Δ. Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
κε ην νπνίν καο γλσξίδεη ηελ αλάγθε απνμήισζεο ηνπ ζπλαγεξκνχ απφ ην θηίξην ζηελ νδφ 
Γεκνζζέλνπο 1 ζηνλ Πεηξαηά, 3νο φξνθνο, θαη εγθαηάζηαζεο λέσλ εμαξηεκάησλ ηνπ ζην  θηίξην 
επί ησλ νδψλ Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά ζην 2ν φξνθν φπνπ πξφθεηηαη ην ελ ιφγσ 
Γξαθείν λα κεηαζηεγαζηεί.      

26. Σν κε αξ. πξση. 46569/14-2-2019 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Έξγσλ Π.Δ. Πεηξαηψο θαη 
Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ην νπνίν επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε απνμήισζεο ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζην ρψξν ηνπ ΠΑΜ-ΠΔΑ ,ζην θηίξην επί ηεο νδνχ 
Γεκνζζέλνπο 1 ζηνλ Πεηξαηά, 3νο φξνθνο, θαη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο, γηα ην ρψξν ΠΑΜ-ΠΔΑ ζηνλ 2ν φξνθν ηνπ λένπ 
θηηξίνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα κεηαζηεγαζηνχλ νη ππεξεζίεο  Π.Δ. Πεηξαηψο θαη Νήζσλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο επί ησλ νδψλ Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά. 

27. Σν γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ ππάξρνληνο ζπλαγεξκνχ θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
άξηηαο θαη νξζήο επνπηείαο ηνπ λένπ ρψξνπ, πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο λένπ 
ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ φπνπ φια ηα κέξε ζα έρνπλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

28. Σν γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα, ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθεί ην Γξαθείν Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο 
ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 
                                      Καηόπιν ηων ανωηέπω, η ςπηπεζία ειζηγείηαι 
λα απνθαζίζεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ  έγθξηζε  δαπάλεο θαη δηάζεζε  πίζησζεο πνζνχ 
ζπλνιηθνχ χςνπο 1.200,00€ σο εμήο: 

 650,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πιεξσκή ηεο παξνρήο  ππεξεζίαο 
απνμήισζεο ηνπ πθηζηάκελνπ (παιαηνχ) ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην 
Γξαθείν Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. 
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Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο επί ηεο νδνχ Γεκνζζέλνπο 1  ζηνλ Πεηξαηά, 
3νο φξνθνο ,θαη γηα ηελ  εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο  ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο, γηα 
ην ρψξν πνπ ζα κεηαζηεγαζηεί ην αλσηέξσ Γξαθείν ζην λέν θηίξην επί ησλ νδψλ  Αηγάιεσ 
5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά ζηνλ 2ν φξνθν. 

 550,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ  πξνκήζεηα  ελφο ζπζηήκαηνο  
ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο γηα ην ρψξν πνπ ζα κεηαζηεγαζηεί ην Γξαθείν Παιιατθήο 
Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. Πεηξαηψο & Νήζσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  ζην λέν θηίξην επί ησλ νδψλ  Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο  ζηνλ 
Πεηξαηά ζηνλ 2ν φξνθν. 

 
              Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 087901 «Λνηπέο ακνηβέο» θαη ηνλ ΚΑΔ169901 «Λνηπέο 
πξνκήζεηεο πιηθψλ» αληίζηνηρα ηνπ ΔΦ 08072 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο  Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα 
ην έηνο 2019.  
 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Σελ  έγθξηζε  δαπάλεο θαη δηάζεζε  πίζησζεο πνζνχ ζπλνιηθνχ χςνπο 1.200,00€ σο εμήο: 

 650,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ πιεξσκή ηεο παξνρήο  ππεξεζίαο 
απνμήισζεο ηνπ πθηζηάκελνπ (παιαηνχ) ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην 
Γξαθείν Παιιατθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. 
Πεηξαηψο & Νήζσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο επί ηεο νδνχ Γεκνζζέλνπο 1  ζηνλ Πεηξαηά, 
3νο φξνθνο ,θαη γηα ηελ  εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο  ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο, γηα 
ην ρψξν πνπ ζα κεηαζηεγαζηεί ην αλσηέξσ Γξαθείν ζην λέν θηίξην επί ησλ νδψλ  Αηγάιεσ 
5 θαη Κάζηνξνο ζηνλ Πεηξαηά ζηνλ 2ν φξνθν. 

 550,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. γηα ηελ  πξνκήζεηα  ελφο ζπζηήκαηνο  
ζπλαγεξκνχ, λέαο ηερλνινγίαο γηα ην ρψξν πνπ ζα κεηαζηεγαζηεί ην Γξαθείν Παιιατθήο 
Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Δθηάθησλ Αλαγθψλ (ΠΑΜ-ΠΔΑ) Π.Δ. Πεηξαηψο & Νήζσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  ζην λέν θηίξην επί ησλ νδψλ  Αηγάιεσ 5 θαη Κάζηνξνο  ζηνλ 
Πεηξαηά ζηνλ 2ν φξνθν. 

 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑΔ 087901 «Λνηπέο ακνηβέο» θαη ηνλ ΚΑΔ169901 «Λνηπέο πξνκήζεηεο 
πιηθψλ» αληίζηνηρα ηνπ ΔΦ 08072 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο  Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα ην έηνο 2019.  

 
 
 

Ο Ππόεδπορ 
 

 
 
 
 
 

Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
Αλεξίος Αθανάζιορ 
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Υπςζικόρ Φώηιορ  
Σζούππα Θωάννα 
Μεηαξά Ειπήνη 
Υπιζηάκη Μαπία 
Πελέκηρ Ζασαπίαρ  
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