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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2757/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 7ο  
Α) Ανάκληση δεσμευμένης πίστωσης ποσού ενός (1,00) ευρώ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1697/2021 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.689,92€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση) για την αναβάθμιση της ταχύτητας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που στεγάζεται η Δ/νση 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Γ) Έγκριση προσφυγής σε 
διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. β, εδαφ. ββ, του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων  
 Κατριβάνος Γεώργιος 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

Έχοντας υπόψη:  
1.   Τον ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
2. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

3. Tον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,   

5. Το άρθρο 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις», 

6. Τον ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,  

7. Τον ν. 4625/2019 (Α΄ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις»,  

8. Το Π.Δ. 145/2010 (Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
10. Την υπ’ αριθμ. 216/2019 (ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με 

την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής, 

11. Την αριθμ. πρωτ. 499022/02-09-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 688) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με 
θέμα: «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων»,  

12. Την υπ’ αριθμ. 457959/01-07-2020 (Β΄ 2763) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»,  

13. Την υπ’ αριθμ. 625207/2021 (Β΄ 3353) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής», 

14. Την υπ’ αριθμ. 864073/2021 (Β΄ 4832) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας 
Αττικής», 

15. Την υπ’ αριθμ. 301/16-12-2020 (6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», (112945/30-12-2020 απόφαση Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης περί επικύρωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021), με τις αναμορφώσεις του, 

16. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 (ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1697/04-01-2021 (6ΡΛΖ7Λ7-ΑΘΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 
0824 (και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 822 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών του Φορέα 
μας), 

18. Το υπ’ αριθμ. 989900/22-11-201 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την ανάγκη αναβάθμισης της ταχύτητας 
πρόσβασης δικτύου στο κτήριο που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 
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Δυτικής Αττικής (Διογένους & Λάσκου 55, Ελευσίνα) διότι παρατηρούνται καθυστερήσεις και 
δυσλειτουργίες λόγω της μικρής ταχύτητας πρόσβασης του υπάρχοντος δικτύου (υφιστάμενη 
ταχύτητα 2Mbps και ζητούμενη ταχύτητα 20Mbps) και λόγω του ότι η μετάπτωση των φορέων 
στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικώς 
καθοριστεί θεωρείται σκόπιμο η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας να έχει διάρκεια ενός έτους με 
προτεινόμενο προϋπολογισμό 584,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά μήνα, 

19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2, εδαφ. β, του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
μπορεί να εφαρμοστεί σε δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών όταν αυτές μπορούν να 
παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, εξαιτίας απουσίας 
ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται στο ανωτέρω έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών το οποίο αναφέρει τα εξής: «….Σε 
κάθε περίπτωση, ακόμα και να θέλαμε να υποκατασταθεί η μία άκρη της καλωδιακής σύνδεσης 
εκάστου κτηρίου μας από άλλο πάροχο, είναι τεχνικά αδύνατον να πραγματοποιηθεί 
τερματισμός στο backbone ΣΥΖΕΥΞΙΣ από τρίτο. Οποιαδήποτε τέτοια προσέγγιση, θα 
μετέτρεπε την Περιφέρεια από χρήστη του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε χρήστη δικτύου VPN ιδιωτικού 
πλέον παρόχου και θα της αφαιρούσε κάθε πλεονέκτημα που προσφέρει η διαλειτουργικότητα 
(interoperability) εντός του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τόσο για τις υπηρεσίες δεδομένων, όσο και για 
τις υπηρεσίες τηλεφωνίας με αρκετά μειωμένο κόστος. Συνεπώς η μοναδική τεχνική λύση που 
ταυτόχρονα εξασφαλίζει και τα οικονομικά συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής, είναι η 
παραμονή στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με αύξηση των υφισταμένων υπηρεσιών στο όριο κάλυψής 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε ταχύτητα πρόσβασης του κτηρίου. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω, ο μόνος τεχνικά και νομικά πάροχος για να παράσχει την υπόψη 
αναβάθμιση είναι ο ανάδοχος της Νησίδας 1 του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ , ΟΤΕ Α.Ε……» 

 
Η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει: 

 
Α) την έγκριση ανάκλησης δεσμευμένης πίστωσης ποσού ενός (1,00) ευρώ της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 1697/2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
Β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.689,92€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), εκ των οποίων το ποσό του 1,00€ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2021, και το ποσό των 8.688,92€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του έτους 2022, για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του 
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής και 

Γ) την έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. β, εδαφ. ββ, του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να εφαρμοστεί σε δημόσιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών όταν αυτές μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα, εξαιτίας απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 

 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0824 με ποσό 1,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2021 και 
με ποσό 8.688,92€ στον προϋπολογισμό έτους 2022, του Ειδικού Φορέα  06072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Α) την έγκριση ανάκλησης δεσμευμένης πίστωσης ποσού ενός (1,00) ευρώ της υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 1697/2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 
Β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.689,92€ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), εκ των οποίων το ποσό του 1,00€ θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του έτους 2021, και το ποσό των 8.688,92€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του έτους 2022, για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του 
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής και 
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Γ) την έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. β, εδαφ. ββ, του 
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να εφαρμοστεί σε δημόσιες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών όταν αυτές μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 
φορέα, εξαιτίας απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους με την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. 

 
 Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0824 με ποσό 1,00€ στον προϋπολογισμό έτους 2021 και με ποσό 

8.688,92€ στον προϋπολογισμό έτους 2022, του Ειδικού Φορέα  06072. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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