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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  46/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 44ο  
Ανάθεση, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας 
Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί της 
οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 

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 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαστραντωνάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
του  άρθρου 6, περίπτωση 14, τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», τον Ν. 4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», τον Ν. 4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134 Α’), καθώς και τον Ν. 4625/31-8-2019 
(ΦΕΚ 139Α΄) 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. Τον Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις 
εργασιακές σχέσεις» και ιδιαίτερα το άρθρο 68, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4488/2017 
(ΦΕΚ 137/Α΄/13-9-2017, άρθρο 39 και ισχύει. 

4. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. 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.» 

7. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

8. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 
ιδιαιτέρως το άρθρο 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αντιστοίχως. 

9. Το Π.Δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την υπ’ αριθ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, καθώς και την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
11. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

12. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 
4258/20-11-2019) και αρ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) Αποφάσεις του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 

13. Tην υπ’ αριθ. 625207/23-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26-07-2021) και 
την υπ’ αριθ. 864073/14-10-21 (ΑΔΑ: ΨΤ357Λ7-ΝΛΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής κ.λπ. 

14. Την υπ’ αριθ. 216/2019 (ΑΔΑ:ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής.  
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15. Tην υπ΄αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα 
την  Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022. 

16. Την υπ’ αριθμ. 169047/30-12-2021 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

17. Tην υπ΄αριθμ. 178/2021 (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  περί 
Έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022. 

18. Το υπ’ αριθ. 64528/03-04-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη 
και Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

19. Το υπ’ αριθ. 1006197/25-11-21 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ν.Τ.Α. 
20. Το υπ’ αριθ. 989916/22-11-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών με συνημμένα τα εξής: 
i. Το υπ’ αριθ. 256027/23-09-21 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών. 
ii. Το υπ’ αριθ. 818825/01-10-21 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής 

& Επικοινωνιών Περιφέρειας Αττικής. 
iii. Το υπ’ αριθ. 6320/03-07-2018 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.) και το από 6-10-2021, 3:27 μ.μ. ηλεκτρονικό μήνυμα της 
ΚτΠ ΑΕ. 

iv. Το υπ’ αριθ. 989916/22-11-21 έγγραφο της εταιρείας COSMOTE με θέμα 
«Οικονομοτεχνική προσφορά Αναβάθμισης Φορέα ΥΠ2-ΑΤΤΙΚ-2701-31 
πρόσβασης στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ» με ID 278601/18-11-2021. 

21. Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 989916/22-11-21 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. Νότιου Τομέα», 
μας γνωστοποιείται η ανάγκη αναβάθμισης της ταχύτητας πρόσβασης δικτύου στο κτίριο όπου 
στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών (Θεομήτορος 57 
στον Άλιμο), καθώς ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες λόγω της μικρής 
ταχύτητας πρόσβασης. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η εν λόγω αναβάθμιση ταχύτητας 
πρόσβασης από 6 Mbps σε 15 Mbps 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 450,00€ πλέον Φ.Π.Α. ανά μήνα. Τέλος, 
αποκλειστικός ανάδοχος παροχής υπηρεσιών «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» για τον Νομό Αττικής είναι η 
εταιρεία ΟΤΕ A.E., για λόγους τεχνικής αποκλειστικότητας, οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται 
στο ανωτέρω αναφερόμενο έγγραφο. 

22. 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 εν κατακλείδι 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.». 

23. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Νότιου 
Τομέα Αθηνών. Επιπλέον, η εν λόγω προμήθεια είναι πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια 
Αττικής, καθώς εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών. 

24. Τη με αριθ. 2875/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔΤ7Λ7-ΛΡΥ, ΑΔΑΜ: 21REQ009850131) σχετική Απόφαση 
έγκρισης δαπάνης και προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.696,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

25. Τη με αρ. πρωτ. 1111981/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΒΓ7Λ7-Χ1Ψ, ΑΔΑΜ: 21REQ0098540235) 
σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 3249 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης με ΑΑ βεβ: 3687. 
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26. Τη με αρ. πρωτ. 2630/03-01-2022 (ΑΔΑ: ΡΒ4Ε7Λ7-ΤΩΚ, ΑΔΑΜ: 22REQ009931874) σχετική 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 834 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης με ΑΑ βεβ: 535. 

27. Τη με αρ. πρωτ. 23218/11-01-2022 πρόσκληση προς την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. σε διενέργεια 
διαπραγμάτευσης ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής την Παρασκευή 14-01-2022 
και ώρα 11:00 π.μ. 

28. Τη με αρ. πρωτ. 23749/11-01-2022 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή για διενέργεια διαπραγμάτευσης με τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα την Παρασκευή 14-01-2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

29. Τη με αρ. πρωτ. 33580/14-01-2022 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, υπογεγραμμένη από τον κ. 
Δημήτριο Νόνα, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον νόμιμο εκπρόσωπο, συνοδευόμενη 
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

30. Το με αριθ. 30/2022 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής το οποίο διαβιβάστηκε 
στην υπηρεσία μας με αρ. χειρ. πρωτ. 1/17-01-2022 και έχει ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 30/2022 

 
Στην  Καλλιθέα σήμερα, 14-01-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της 

Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε  με 
την 626/2021 (ΑΔΑ : ΨΡ997Λ7-137) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής. Η Επιτροπή η οποία συνήλθε  για την άσκηση διαδικασίας  της διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την 
αναβάθμιση της  ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ  του κτιρίου της Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών επί της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο,  για διάστημα έως  12 μηνών,   
απαρτίζεται από τα τρία κάτωθι τακτικά  μέλη τα οποία ήταν παρόντα :  
 
ΔΑΓΛΑ –ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ, πρόεδρος  
ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, γραμματέας  
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ, τακτικό μέλος: 
 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με την  υπ’ αρ. 23749/11-
01-22 πρόσκληση  της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών σχετικά με τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
32,  του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε  και ισχύει, με το  νόμιμο  εκπρόσωπο  
του  οικονομικού   φορέα  για  την αναβάθμιση της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ  του κτιρίου της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επί της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο  
χρονικής διάρκειας  έως  12 μηνών, όπως φαίνεται αναλυτικά κάτωθι:  
 

  Η Επιτροπή, έλαβε υπόψη: 
1. Την με αρ.2875/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΔΤ7Λ7-ΛΡΥ)  απόφαση έγκρισης δαπάνης  και διάθεσης 

πίστωσης της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την  Αναβάθμιση Ταχύτητας 
Πρόσβασης  στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών επί 
της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο  για διάστημα έως 12 μηνών, καθώς και  έγκρισης 
προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει) με τον την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ, ως αποκλειστικό ανάδοχο παροχής 
υπηρεσιών της Νησίδας 1 του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το νομό Αττικής  

2. Την αριθ. πρωτ. 1111981/27-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 3249) 
(ΑΔΑ:ΩΦΒΓ7Λ7-Χ1Ψ) 
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3. Την αρ. πρωτ. 23218/11-01-2021  Πρόσκληση  της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών  προς τον αποκλειστικό ανάδοχο για να παράσχει την αναβάθμιση που είανι η εταιρεία 
ΟΤΕ Α.Ε. 

         Ενώπιον της Επιτροπής παρουσιάστηκε   ο  ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας,  μέσω του 
εκπροσώπου του κ. Δημητρίου  Νόνα του Σωκράτη , όπως εξουσιοδοτήθηκε δυνάμει της από 13-
01-2021 Εξουσιοδότησης –Έγκρισης Συμμετοχής από τον κ. Γρηγόριο Χριστόπουλο, νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας « Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. ( με δ.τ. “ΟΤΕ Α.Ε.”) 
δυνάμει της με αριθμό 3137 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της , που λήφθηκε στη 
συνεδρίασης της 09-06-21 (υπ’ αριθ. 2396335/01-07-2021 Ανακοίνωση Καταχώρησης στο 
Γ.Ε.Μ.Η.) . Ο παραπάνω αναφερόμενος εκπρόσωπος , κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 33580/14-01-
2021  οικονομική προσφορά , σύμφωνα με τα αναφερόμενα  στην αρ. πρωτ. 23749/11-01-2022 
Πρόσκληση    της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για την αναβάθμιση της  
ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ  του κτιρίου της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών επί της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο  χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών , συνολικού 
προϋπολογισμού 6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  . 

            H  Γνωμοδοτική επιτροπή ζήτησε  από τον  ανωτέρω νόμιμο  εκπρόσωπο   βελτίωση της  
τιμής της οικονομικής  προσφοράς  της  εταιρείας  «ΟΤΕ  Α.Ε.» , αλλά αυτός   ενέμεινε  στην αρχική 
τους προσφορά . 

        Κατόπιν της διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης   και λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, η 
Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα  :  
 Yπέρ της ανάθεσης στην επιχείρηση : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ Α.Ε.)  για την παροχή υπηρεσιών  αναβάθμισης  της  ταχύτητας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα 15Mbps,  του κτιρίου της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών,  επί της  οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο  για χρονική διάρκεια έως  12 μηνών , 
συνολικού ποσού 6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 30/2022 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας 
Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί της 
οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών. 
 
Β) Την ανάθεση, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου 
της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 
12 μηνών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124, ΑΦΜ: 094019245, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στη συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 5.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
και 6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανωτέρω παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους 
που αναγράφονται στο αρ. 989916/22-11-21 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων 
Φορέα της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής 
και της οικονομικής του προσφοράς.  
 
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 087901 τoυ προϋπολογισμού έτους 2022 της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 

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

ΑΔΑ: ΨΚΓ57Λ7-40Τ



 

 6 

 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθ. 30/2022 πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το 
άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας 
Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί της 
οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 12 μηνών. 
 
Β) Την ανάθεση, σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την Αναβάθμιση Ταχύτητας Πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ του κτιρίου 
της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών επί της οδού Θεομήτορος 57 στον Άλιμο, χρονικής διάρκειας έως 
12 μηνών, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 ΜΑΡΟΥΣΙ 15124, ΑΦΜ: 094019245, ΔΟΥ: 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, στη συνολική τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 5.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
και 6.696,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην ανωτέρω παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους 
που αναγράφονται στο αρ. 989916/22-11-21 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων 
Φορέα της Δ/νσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής 
και της οικονομικής του προσφοράς.  
 
Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 04.072 στον ΚΑΕ 087901 τoυ προϋπολογισμού έτους 2022 της 
Περιφέρειας Αττικής. 
 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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