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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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2930/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Α) Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 141.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (113.736€ πλέον 
ΦΠΑ) για την παροχή αυξημένης ταχύτητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται 
στο πλαίσιο του Δικτύο Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε οκτώ κτίρια της Περιφέρειας Αττικής, για 
χρονική διάρκεια έως 12 μηνών και Β) Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2. 
περίπτωση β) του Ν.4412/2016 με τον αποκλειστικό ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για 
το Νομό Αττικής ΟΤΕ AE, σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
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 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/2018 «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» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018), 

2. 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. 

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)  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 διορθώθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ'αριθ.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), 

10. Την υπ’αρ.625207/26-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’αρ.457959/1-7-2020 Απόφασης 
του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
3353/τ’Β/26-07-2021). 

11. Την υπ’αρ.301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021 και την υπ’αρ.πρωτ.112945/30-12-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού 
έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής, 

12. Την υπ’αρ.302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-ΙΘ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 

13. Την υπ΄αρ.17/2021 (ΑΔΑ: Ρ1057Λ7-774) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί 
1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και την με 
αρ.πρωτ.11308/01-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ελέγχου 
νομιμότητας της υπ΄αρ.17/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 

14. Την υπ΄αρ.53/2021 (ΑΔΑ: 6X0N7Λ7-Z7U) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της 
Περιφέρειας Αττικής» και την με  αρ.πρωτ.33682/23-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής», 

15. Την υπ’αρ.108/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ07Λ7-Α53) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 3ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την με 
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αρ.πρωτ.81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής», 

16. Την υπ’αρ.161/2021 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση της 4ης τροποποίησης (αναμόρφωσης) του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής» και την με 
αρ.πρωτ.147195/19-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας 
Αττικής», 

17. Το με ημερομηνία 6/10/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, σύμφωνα με το οποίο η μετάπτωση των πρώτων φορέων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ 
αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2022.  

18. Το υπ΄ αρ. 1079330/16-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών, με το οποίο αιτείται τη σύναψη Σύμβασης με τον ΟΤΕ Α.Ε. με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών αναβαθμισμένης ταχύτητας πρόσβασης σε οκτώ κτίρια της Περιφέρειας 
Αττικής, λόγω της επικείμενης λήξης της αρχικής σύμβασης 145/2019 στις 6-2-2022 και της 
καθυστέρησης μετάπτωσης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η νέα σύμβαση, συνολικής αξίας  141.032,64€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα έχει χρονική διάρκεια 12 μηνών και θα περιλαμβάνει τον όρο 
της διακοπής του τιμήματος για κάθε φορέα – κτίριο που θα εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Το 
κόστος ανά κτίριο, παραμένει στα επίπεδα της τρέχουσας σύμβασης.    

19. Το γεγονός ότι η οι ζητούμενες υπηρεσίες αποτελούν συνέχεια της υπ΄αρ. 145/2019 Σύμβασης 
με την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, η οποία είναι ανάδοχος της Νησίδας 1 του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ I, καθιστά 
υποχρεωτική τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον νόμο 4412/2016, άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση β΄ υποπερίπτωση ββ΄ που 
επιτρέπει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, αν συντρέχει απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους. 

20. Λόγω της επικείμενης λήξης της σύμβασης 145/2019, στις 6/2/2022 και της ανάγκης 
απρόσκοπτης παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως το θέμα συζητηθεί στην 
παρούσα συνεδρίαση εκτός ημερησίας διατάξεως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.  

 
Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
Α) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 141.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (113.736€ 
πλέον ΦΠΑ) για την παροχή αυξημένης ταχύτητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε οκτώ κτίρια της Περιφέρειας 
Αττικής, για χρονική διάρκεια έως 12 μηνών και με την προϋπόθεση της διακοπής του τιμήματος 
για κάθε φορέα – κτίριο που θα εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 0824 του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023, ως ακολούθως: 
 

ΕΤΟΣ  ΠΟΣΟ 

2021 1€ 

2022 (11 μήνες) 129.279€ 

2023 (1 μήνας) 11.752,64€ 

 
 
Β) τη λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 παρ. 2. περίπτωση β) του Ν.4412/2016 με τον 
αποκλειστικό ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής ΟΤΕ AE.    
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Α) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 141.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (113.736€ 
πλέον ΦΠΑ) για την παροχή αυξημένης ταχύτητας των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που 
παρέχονται στο πλαίσιο του Δικτύου Δημόσιου Τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε οκτώ κτίρια της Περιφέρειας 
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Αττικής, για χρονική διάρκεια έως 12 μηνών και με την προϋπόθεση της διακοπής του τιμήματος 
για κάθε φορέα – κτίριο που θα εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.  
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του Ε.Φ. 01072, ΚΑΕ 0824 του προϋπολογισμού των 
οικονομικών ετών 2021, 2022 και 2023, ως ακολούθως: 
 

ΕΤΟΣ  ΠΟΣΟ 

2021 1€ 

2022 (11 μήνες) 129.279€ 

2023 (1 μήνας) 11.752,64€ 

 
 

Β) Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, 
κατά το άρθρο 32 παρ. 2. περίπτωση β) του Ν.4412/2016 με τον αποκλειστικό ανάδοχο παροχής 
υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής ΟΤΕ AE. 
 
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό 

με την εξής παρατήρηση: «Με την 1881/31-08-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
δόθηκε 5μηνη παράταση στην σύμβαση, η οποία λήγει στις 6/2/2022 και στην οποία ψηφίσαμε 
ΛΕΥΚΟ. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε και προτείνεται νέα σύμβαση, 12μηνη για την ένταξη των 
κτιρίων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Δεν είμαστε αντίθετοι στην παροχή αυξημένης ταχύτητας στο 
πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αλλά εκτιμούμε ότι έπρεπε να ασκηθούν πιέσεις στον μοναδικό 
πάροχο (ΟΤΕ) να συντομεύει το έργο που όπως είναι φυσικό μόνο κέρδος έχει από τη νέα 
παράταση». 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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