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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.  2934/2021 
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 6ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο 
διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών. 
 
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. 
 
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 
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κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Παπαθαμάση, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018). 

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 121/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-
05-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής . 

4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

5. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

10. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη 
Αττικής, σχετικά με Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Θητεία Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής.  

11. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. 
112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπως τροποποιήθηκε, 
αναμορφώθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021». 

13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 989867/22-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων Φορέα 
της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής  με 
θέμα: «Αναβάθμιση Ταχύτητας Πρόσβασης δικτύου κτιρίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα», όπου μας 
γνωστοποιείται η ανάγκη αναβάθμισης της ταχύτητας πρόσβασης δικτύου στο κτήριο που 
στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών (Τρώων 1 & 
Χαλκίδος, Περιστέρι), καθώς ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες λόγω της 
μικρής ταχύτητας πρόσβασης. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω αναβάθμιση 
ταχύτητας πρόσβασης από 8 Mbps  σε 20 Mbps, και λόγω του ότι η μετάπτωση των φορέων 
στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που είχε αρχικώς 
καθοριστεί και ως εκ τούτου, θεωρείται σκόπιμο η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας να είναι 
χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 584,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
ανά μήνα. Τέλος, αποκλειστικός ανάδοχος παροχής υπηρεσιών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για το Νομό 
Αττικής είναι η εταιρεία ΟΤΕ A.E.  
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14. Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όταν 
αυτές μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, εξαιτίας 
απουσίας ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στο ανωτέρω 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ως εξής: «… 
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……». 

15. Την υπ’ αρ. 2867/2021 (ΑΔΑ: 9Ξ4Ι7Λ7-ΞΥΦ, ΑΔΑΜ: 21REQ009809135) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την 
αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του 
κτηρίου Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 
12 μηνών, προϋπολογισμού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ  και Β) Έγκριση προσφυγής στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον αποκλειστικό ανάδοχο παροχής 
υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής, την εταιρεία ΟΤΕ AE».  

16. Τη υπ’ αρ. πρωτ. 1095516/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΑΓ7Λ7-Σ2Δ, ΑΔΑΜ: 21REQ009809683) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3243 στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ’ αρ. 1104949/23-12-2021 έγγραφη πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στον οικονομικό 
φορέα.  

18. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1105353/23-12-2021 έγγραφό μας με θέμα: «Πρόσκληση επιτροπής σε 
συνεδρίαση».  

19. Το υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως 
εξής:  
 

Σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Περιστέρι συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000€, προ 
ΦΠΑ, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 115/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ917Λ7–ΜΑΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν του ΑΠ: 
1104949/23-12-2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ» που αφορά τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αναβάθμιση της 
ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που βρίσκεται επί 
των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας 
έως 12 μηνών.  
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: Η αναπληρώτρια Πρόεδρος κ. ΠΑΝΑΓΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ το τακτικό  
μέλος  κ. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ και το αναπληρωματικό μέλος ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ. 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί η κ. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ .Απούσα η πρόεδρος της 
επιτροπής κ. ΧΑΔΟΥ Αικατερίνη και το τακτικό μέλος κ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η επιτροπή παρέλαβε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών τα κάτωθι:     
τα υπ’ αριθ. Πρωτ 1105960/23-12-2021 &1110287/27-12-2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
με συνημμένα τα δικαιολογητικά της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
A.E - O.T.E A.E». για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που βρίσκεται επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών, προϋπολογισμού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, τα οποία ήταν 
πλήρη και τα μονόγραψε. 
Καθώς δεν προσήλθε εκπρόσωπος της εταιρείας, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ A.E - O.T.E A.E». η επιτροπή επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Τσούμπελη Γεώργιο, 
προκειμένου να διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, κατά το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του 
δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου που βρίσκεται επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, 
της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών προϋπολογισμού 8.689,92 € 
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συμπ. ΦΠΑ. ο οποίος μετά από τη διαπραγμάτευση τιμής, εμμένει στην αρχική του προσφορά 
ποσού 584 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ (συνολικού ποσού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ.) 

            Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή 
 

                                               ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  
ομόφωνα υπέρ της ανάθεσης, κατόπιν διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά 
το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως εξής:  
 στην Εταιρία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E - O.T.E 
A.E» για την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του 
κτηρίου που βρίσκεται επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος στο Περιστέρι, της Π.Ε. Δυτικού Τομέα 
Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ποσού 
584 € ανά μήνα χωρίς ΦΠΑ (συνολικού ποσού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ.). 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,  σχετικά 
με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και συγκεκριμένα την ανάθεση ως εξής: 
 
Στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ», Λεωφ. Κηφισίας 99, 
Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 24, ΑΦΜ: 094019245, ΔOY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την αναβάθμιση της 
ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου Τρώων 1 & 
Χαλκίδος Περιστέρι, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών, 
προϋπολογισμού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ποσού 
584,00 €/μήνα  προ ΦΠΑ (συνολικού ποσού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ) και με τη σημείωση ότι το 
τίμημα θα σταματήσει να καταβάλλεται όταν το κτήριο ενταχθεί στο νέο δίκτυο του Δημοσίου 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».    
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  προϋπολογισμού 2021 του ειδικού φορέα 03072. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ’ αρ. 10/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών,  σχετικά 
με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την 
περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, και συγκεκριμένα την ανάθεση ως εξής: 
 
Στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» ή «ΟΤΕ», Λεωφ. Κηφισίας 99, 
Μαρούσι, Τ.Κ.: 151 24, ΑΦΜ: 094019245, ΔOY: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για την αναβάθμιση της 
ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι του κτηρίου Τρώων 1 & 
Χαλκίδος Περιστέρι, Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών, 
προϋπολογισμού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ποσού 
584,00 €/μήνα  προ ΦΠΑ (συνολικού ποσού 8.689,92 € συμπ. ΦΠΑ) και με τη σημείωση ότι το 
τίμημα θα σταματήσει να καταβάλλεται όταν το κτήριο ενταχθεί στο νέο δίκτυο του Δημοσίου 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».    
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  προϋπολογισμού 2021 του ειδικού φορέα 03072. 
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 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη δηλώνει λευκό, 
με την εξής παρατήρηση: «Δεν είμαστε αντίθετοι στην παροχή αυξημένης ταχύτητας στο 
πλαίσιο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, αλλά εκτιμούμε ότι έπρεπε να ασκηθούν πιέσεις στον μοναδικό πάροχο 
(ΟΤΕ) για έκπτωση που δεν έκανε.» 

 
 

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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