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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 538 
                     213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 123/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 

Θέμα 28ο 
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2804/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής και έγκριση πολυετούς 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Κατριβάνος Γεώργιος 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μεθυμάκη Άννα  
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα, έχει αντικατασταθεί από αναπληρωματικό 
μέλος.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/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. 

2. 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 
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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)  και ισχύει. 

3. 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». 

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

5. 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.  

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

7. Την υπ. αρ. 349/2018 (ΑΔΑ ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019 και την  υπ.αρ. 111063/35236/2-1-2019 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής.   

8. Την υπ. αρ. 73/2019 (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
σχετικά με την 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 
2019, και την υπ’ αριθμ. 31329/8949/2.4.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 73/2019 απόφαση σχετικά με την 1η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.  

9. Την υπ΄αρ. 162/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με την 2η 
τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους 2019, και την υπ’ 
αριθμ. 62445/17080/1.7.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η αριθμ. 162/2019 απόφαση σχετικά με την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.  

10. Την υπ΄αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) 
«Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο (γραμμή 35) έχει εγγραφεί δαπάνη για την προμήθεια 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε βάρος του ΚΑΕ 1725    

11. Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019). 

12. Το υπ΄αρ. 697172/5-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέων, σύμφωνα με το οποίο τα υφιστάμενα 
τηλεφωνικά κέντρα στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 15-
17 και Λ. Συγγρού 80-88, είναι παλαιάς τεχνολογίας, δεν επιδέχονται περαιτέρω επέκτασης και 
υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην αγορά σε ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για την 
υποστήριξή τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων προτείνεται η αγορά δύο 
καινούργιων ανεξάρτητων IP τηλεφωνικών κέντρων, με έξοδο E1/T1 με τον συνοδό εξοπλισμό, 
ήτοι τηλεφωνικές συσκευές τύπου IP, fax server, αγορά νέων μεταγωγέων δεδομένων, 
συνολικής δαπάνης 500.000€ πλέον ΦΠΑ.   

13. Την υπ’ αριθ. 2804/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πολυετούς 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που 
βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 15-17 και Λ. Συγγρού 80-88 

14. Και επειδή λόγω φόρτου εργασίας της αρμόδιας Διευθύνσεως δεν κατέστη εφικτή η έκδοση της 
σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του έτους 2019. 
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 2804/2019 απόφασής της περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται 
επί της Λ. Συγγρού 15-17 και Λ. Συγγρού 80-88, καθόσον λόγο φόρτου εργασίας της αρμόδιας 
Διευθύνσεως δεν κατέστη εφικτή η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
εντός του έτους 2019. 
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2. Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων που είναι 
εγκατεστημένα στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 15-17 και 
Λ. Συγγρού 80-88 με δύο νέα καινούργια ανεξάρτητα IP τηλεφωνικά κέντρα με έξοδο E1/T1 και 
τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό.  

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1725 του ΕΦ 01072 του προϋπολογισμού του  έτους 2020 με το 
ποσό  των 500.000,00€ και του έτους 2021 με το ποσό των 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  
 

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

 
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθ. 2804/2019 απόφασής της περί έγκρισης πολυετούς δαπάνης και 

διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 
αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων σε δύο κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται 
επί της Λ. Συγγρού 15-17 και Λ. Συγγρού 80-88, καθόσον λόγο φόρτου εργασίας της αρμόδιας 
Διευθύνσεως δεν κατέστη εφικτή η έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
εντός του έτους 2019. 

2. Την έγκριση πολυετούς δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 620.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων που είναι 
εγκατεστημένα στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής που βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 15-17 και 
Λ. Συγγρού 80-88 με δύο νέα καινούργια ανεξάρτητα IP τηλεφωνικά κέντρα με έξοδο E1/T1 και 
τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό.  

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1725 του ΕΦ 01072 του προϋπολογισμού του  έτους 2020 με το 
ποσό  των 500.000,00€ και του έτους 2021 με το ποσό των 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.  

 
➢ Το τακτικό μέλος στης Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος και το 

αναπληρωματικό κ. Κατριβάνος Γεώργιος δηλώνουν λευκό. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
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