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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2902/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ 
αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 9ο  
Ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, της εργασίας επισκευής  και  άρσης βλάβης, 
καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών του τηλεφωνικού κέντρου του 
κτιρίου που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά στο οποίο στεγάζονται 
υπηρεσίες  της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. 
Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ,ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο   στον κ. 
Μπεκούλη ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄ /19-7-2018 ) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της 
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 
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οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

3. 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». 

4. 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). 

5. 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. 

6. 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». 

7. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

8. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Συντελεστές παρακράτησης φόρου». 

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

10. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. 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 το άρθρο 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και το άρθρο 6 
παρ. 2. 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».  

13. Την  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. 

14. Την  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». 

15. Την  με αρ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής». 

16. Την 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. 

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

19. Την  με αρ. 84/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-
9ΑΧ) με θέμα  «Έγκριση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους  2018». 

20. Την  με αρ. 23201/8723/20-04-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ’ αριθμ.84/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

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

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

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

24. Την με αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ1781/τ.Β/2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης». 

25.  Την με αρ. 1191/14-3-2017(ΦΕΚ969/τ.Β/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, 
τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% 
υπέρ της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν.4412/2016 
(ΦΕΚ147/τ.Α/20167)». 

26. Την με αρ. 162/4-5-2017 (Β΄1718) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απευθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
στην Οικονομική Επιτροπή».  

27. Το με αρ. πρωτ. 131276/1662/2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Νήσων με 
το οποίο  ζητείται να μεριμνήσουμε για την άμεση επισκευή του τηλεφωνικού κέντρου στο 
κτίριο επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά, στο οποίο στεγάζονται υπηρεσίες  
της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής. 

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

29. Την με αριθμ. 2465/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: ΨΥΠ87Λ7-Ν4Ζ) με την οποία  εγκρίθηκε  η  δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για 
την παρούσα. 

30. Την με αρ. πρωτ. 191556/4-10-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 
ΩΔΩ07Λ7-ΦΧΓ  και ΑΔΑΜ: 18REQ003799488) ύψους 1.890,00€ στον ΚΑΕ 0869.01 του 
Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2018 από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 3027 και α/α βεβ. 3382  στο βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής. 

31.  Την με αρ. πρωτ. 191560/4-10-2018  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 
ΩΖΝΟ7Λ7-8Υ2 ) ύψους 460,00€ στον ΚΑΕ 1725.01 του Ε.Φ.08072 του οικ. έτους 2018 
από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3028 και α/α 
βεβ. 3383  στο βιβλίο  Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής. 

32. Το με αρ. πρωτ. οικ. 196083/9-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων-Τμήμα Προμηθειών προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ 
Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» σχετικά με υποβολή οικονομικής προσφοράς. 
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33. Την με αρ. πρωτ. 3/1088/10-10-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας με την 
επωνυμία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» , η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,  έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στην υπηρεσία 196572/10-10-2018, και η 
οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.879,00€ χωρίς ΦΠΑ και 2.329,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: 

 1.542,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την  εργασία  επισκευής του 
τηλεφωνικού κέντρου του κτιρίου που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον 
Πειραιά (κάρτας PMC -MC) 
 337,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την εργασία άρσης βλάβης του  
ανωτέρω τηλεφωνικού κέντρου.  
 450,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια των απαραίτητων 
ανταλλακτικών για την επισκευή και άρση βλάβης του  τηλεφωνικού κέντρου (κάρτα 
PSU-ML). 

 
                                Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 
Α) την απευθείας ανάθεση, κατά το άρθρο 118 του ν.4412/2016, της εργασίας επισκευής  και  
άρσης βλάβης, καθώς και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών του τηλεφωνικού 
κέντρου του κτιρίου που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος 14-16 στον Πειραιά στο οποίο 
στεγάζονται υπηρεσίες  της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και κοινές υπηρεσίες των Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής , στην εταιρεία με την επωνυμία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό 
τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής  επί της οδού Κηφισίας 99, ΤΚ 
15124, Τηλ: 2106335428, 2106335408, Φαξ: 2106335901, με Α.Φ.Μ.: 094019245 – ΔΟΥ: 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς στο συνολικό ποσό των 
1.879,00€ χωρίς ΦΠΑ (χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ) και 2.329,96€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτών) και αναλύεται ως εξής : 
 

 1.244,00 € χωρίς ΦΠΑ και 1.542,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την  
εργασία  επισκευής του τηλεφωνικού κέντρου (κάρτας PMC -MC). 
 272,00€ χωρίς ΦΠΑ και  337,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
εργασία άρσης  βλάβης του  τηλεφωνικού κέντρου.  
 363,00€ χωρίς ΦΠΑ και  450,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την 
προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών της επισκευής και άρσης βλάβης του  
τηλεφωνικού κέντρου (κάρτα PSU-ML). 

     Η παρακολούθηση και παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων θα γίνει 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και 
εργασιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11, εδάφια β’ και δ’ του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016 η οποία συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 086901 και τον ΚΑΕ 172501 αντίστοιχα του ΕΦ 08072 του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018.    

Β) Την έγκριση ανάκλησης των  υπολειπόμενων με τις αρ. πρωτ. 191556/4-10-2018  (με 
ΑΔΑ: ΩΔΩ07Λ7-ΦΧΓ  και ΑΔΑΜ:18REQ003799488) και  αρ. πρωτ. 191560/4-10-2018 (με 
ΑΔΑ: ΩΖΝΟ7Λ7-8Υ2) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης δεσμευμένων  πιστώσεων  του 
Π/Υ οικονομικού έτους 2018 των  ΚΑΕ 0869 και ΚΑΕ1725 αντίστοιχα. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής  επί της οδού Κηφισίας 99, ΤΚ 
15124, Τηλ: 2106335428, 2106335408, Φαξ: 2106335901, με Α.Φ.Μ.: 094019245 – ΔΟΥ: 
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Β) Την έγκριση ανάκλησης των  υπολειπόμενων με τις αρ. πρωτ. 191556/4-10-2018  (με 
ΑΔΑ: ΩΔΩ07Λ7-ΦΧΓ  και ΑΔΑΜ:18REQ003799488) και  αρ. πρωτ. 191560/4-10-2018 (με 
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Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

 Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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