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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:   Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας  

Κλιµατιστικού Μηχανήµατος για το Χώρο Λειτουργίας των Κεντρικών  
Υπολογιστικών Συστηµάτων (Servers) του ∆ήµου 

 
Σύµφωνα:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή «αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
2. Το Τµήµα Πληροφορικής του ∆ήµου, µε το µε αρ. πρωτ. 10280/24.4.2015 έγγραφό του, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, ζήτησε την άµεση αντικατάσταση του κλιµατιστικού µηχανήµατος που 
ψύχει το χώρο λειτουργίας των κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων (servers) στο δηµοτικό 
κατάστηµα, λόγω του ότι το υπάρχον κλιµατιστικό χάλασε και διαπιστώθηκε, ύστερα από αυτοψία της 
εταιρίας ICON GROUP (η οποία είχε αναλάβει το 2014 την ετήσια τακτική συντήρηση των 
κλιµατιστικών µηχανηµάτων του δήµου), ότι δεν επισκευάζεται,  και δεδοµένου ότι στο συγκεκριµένο 
χώρο πρέπει να επικρατούν σταθερές συνθήκες (χαµηλής) θερµοκρασίας για την οµαλή λειτουργία 
των υπολογιστικών συστηµάτων (servers). 
 
3. ∆εδοµένου των ανωτέρω, το Τµήµα Πληροφορικής ζήτησε και έλαβε από την ανωτέρω εταιρία µία 
προσφορά για ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα µε τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές, η οποία 
επισυνάπτεται στο παρόν, και αφορά σε κλιµατιστικό ψυκτικής απόδοσης 12.000 btu, ενεργειακής 
κλάσης Α+, µε εύρος λειτουργίας σε εξωτερική θερµοκρασία από -15oC έως +50oC, τεχνολογίας 
inverter, συνολικού κόστους προµήθειας και εγκατάστασης, µε νέο δίκτυο σωληνώσεων µήκους 6 
µέτρων και την απεγκατάσταση της παλαιάς µονάδας, για ποσό 1.017,21 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
o την απευθείας ανάθεση της προµήθειας και εγκατάστασης, στο χώρο λειτουργίας των κεντρικών 

υπολογιστικών συστηµάτων (servers) του δηµοτικού καταστήµατος, ενός κλιµατιστικού ψυκτικής 
απόδοσης 12.000 btu, ενεργειακής κλάσης Α+, µε εύρος λειτουργίας σε εξωτερική θερµοκρασία 
από -15oC έως +50oC, τεχνολογίας inverter, µε νέο δίκτυο σωληνώσεων µήκους 6 µέτρων και 
την απεγκατάσταση της παλαιάς µονάδας, στην εταιρία ICON GROUP, δαπάνης 1.017,21 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

o την έγκριση της δαπάνης 1.017,21 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους 
42512200-0), και  

o τη διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.017,21  € µε χρέωση του Κ.Α. 10.7135.0012 µε την 
ονοµασία «Προµήθεια Κλιµατιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ ∆ηµοτικών Κτιρίων».  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
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