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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 537/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 70ο 
Έγκριση δαπάνης ποσού 195.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα 24 
μηνών για την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 1539 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 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

 Χριστάκη Μαρία 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «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 οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012  

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4.  Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

6. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’αρ.οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.  

10. Την υπ. αρ. 206/2018 (ΑΔΑ ΩΛ3Υ7Λ7-ΟΟ0) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί τροποποίησης – επικαιροποίησης της υπ΄αρ. 464/2017 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πολυκαναλικού 
συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών κι επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής   

11. Την υπ΄αρ. 31248/31-1-2019 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής με θέμα 
«Ψηφιακά παρεχόμενες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής» 

12. Το υπ΄αρ. 34500/4-2-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης και 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, με το οποίο διαβιβάστηκε η με ημερομηνία 29/1/2019 και αριθμό 
237628 Οικονομική προσφορά του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (Cosmote) 
μηνιαίας δαπάνης 6.500€ πλέον ΦΠΑ για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών και η 
οποία αφορά στην επέκταση λειτουργίας του πολυκαναλικού συστήματος ψηφιακής 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής στο σύνολο 
της Περιφέρειας  

13. Το υπ΄αρ. 54069/21-2-2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διαδικτυακής Ενημέρωσης 
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης σύμφωνα με το οποίο λόγω της ανάγκης: α) λειτουργικών 
βελτιώσεων του συστήματος, β) προστασίας των προσωπικών δεδομένων, γ) μετάβασης σε 
πλήρη επιχειρησιακή – παραγωγική λειτουργία και δ) επέκτασης λειτουργίας του 
πολυκαναλικού συστήματος στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής καθίσταται σαφής η ανάγκη 
συνέχισης λειτουργίας και επέκτασης – αναβάθμισης του εν λόγω συστήματος.   

14. Τις διατάξεις του αρ. 32 παρ. 2 εδάφιο β) του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι 
αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για 
οποιοδήποτε από τους κατωτέρω λόγους […] γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων.         

15. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 335/64/19-11-2004 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), άρθρο 1 για Εκχώρηση στον «Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» του Σύντομου Κωδικού 1539 από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, 
προκειμένου να εκχωρηθεί δευτερογενώς στην Νομαρχία Αθηνών για την παροχή 
πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως τροποποιήθηκε από την υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 692/015/27-06-2016 Απόφαση του ίδιου φορέα, άρθρο 1 για δευτερογενή εκχώρηση 
στην Περιφέρεια Αττικής για την παροχή πληροφοριών και την εξυπηρέτηση πολιτών, από την 
οποία προκύπτει ότι ο ΟΤΕ είναι ο αποκλειστικός πάροχος του σύντομου κωδικού 1539. 
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Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 
Α) Την έγκριση δαπάνης ποσού 6.500€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, για την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 1539 της Περιφέρειας Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον το ΚΑΕ 0824 του ΕΦ. 01.072 κατά 8.060,00€ μηνιαίως και για χρονικό 
διάστημα 24 μηνών. 
 
Β) Τη λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, με τον αποκλειστικό πάροχο του 
σύντομου κωδικού 1539, ΟΤΕ Α.Ε., σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

Α) Την έγκριση δαπάνης ποσού 6.500€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
μηνιαίως και για χρονικό διάστημα 24 μηνών, για την αναβάθμιση του υφιστάμενου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών 1539 της Περιφέρειας Αττικής. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον το ΚΑΕ 0824 του ΕΦ. 01.072 κατά 8.060,00€ μηνιαίως και για χρονικό 
διάστημα 24 μηνών. 
 
Β) Τη λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, με τον αποκλειστικό πάροχο του 
σύντομου κωδικού 1539, ΟΤΕ Α.Ε., σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  

 


