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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 108/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης, κατά το αρ. 32 του Ν. 4412/2016, 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, συνολικού 
προϋπολογισμού 141.032,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μελάς Σταύρος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 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 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) 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 
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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 
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. Την υπ΄αρ. 2930/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη 
και η προσφυγή στη διαπραγμάτευση για την ανάθεση των υπόψη υπηρεσιών. 

21. Την υπ΄αρ. 47426/19-1-2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών  
22. Τον με αρ. πρωτ. εισ. 56096/21-1-2022 φάκελο προσφοράς της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 
23. Το υπ΄αρ. 1Δ/2022 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 

διαδικασιών διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το οποίο: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 1Δ/2022 
 

 
Στην Αθήνα, σήμερα 24.1.22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση 

η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, με την υπ. αρ. 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ. αρ. 374/2021 και 686/2021 αντίστοιχες αποφάσεις. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος Τσουμπός Χρήστος, το  μέλος  Κεντιστός 
Αθανάσιος  και  το αναπληρωματικό μέλος  Γώγολου Πολυτίμη.  

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο  κος Τριάντος Παναγιώτης. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 

Επιτροπή προχώρησε στη διαπραγμάτευση τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης 
σύμφωνα με το άρθρο 32 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 
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εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ , συνολικού προϋπολογισμού 141.032,64€, συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.   

‘Εχοντας υπόψιν: 
1) Την  υπ’ αρ. 2930(θέμα 2οΕΗΔ)/28-12-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΤΔ7Λ7-1ΦΞ) απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής. 
2) Την με αρ. πρωτ. 47426/19-01-2022 πρόσκληση στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για 

διαπραγμάτευση τιμής. 
3) Την  υπ’ αρ. πρωτ. 52693/20-01-2022 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική 

Επιτροπή. 
        4) Την με αρ. πρωτ. 56096/21-01-2022 οικονομική  προσφορά της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ»,  
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 , η οποία ανέρχεται  στο ποσό των 9.478,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
μηνιαίως, ήτοι 113.736,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (141.032,64€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για 
12 μήνες. 
 

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής με τον 
αντίκλητο  της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» κ. Παπαδημητρίου Ηλία,  πραγματοποιήθηκε διαπραγμάτευση 
τιμής, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία εμμένει στην προσφορά της και δεν υπάρχει περιθώριο 
μείωσης του οικονομικού σκέλους αυτής . 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των παρακάτω απαραίτητων 
δικαιολογητικών, ήτοι:  

1)  Ασφαλιστική ενημερότητα  
2) Φορολογική ενημερότητα 
3) Ποινικό  Μητρώο των νόμιμων εκπροσώπων.   
4)Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί υπέρ της ανάθεσης κατόπιν της 

διενεργηθείσας διαπραγμάτευσης, στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» 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, στο ποσό των 9.478,00€ πλέον ΦΠΑ 24% μηνιαίως, ήτοι 113.736,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 
(141.032,64€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για 12 μήνες. 

  
24. Λόγω της επικείμενης λήξης της αρχικής σύμβασης 145/2019 στις 6-2-2022, παρακαλούμε 

όπως το παρόν θέμα συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
στη συνεδρίαση της 1/2/2022 
 

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

την έγκριση του υπ΄αρ. 1Δ/2022 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και την κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 στον αποκλειστικό 
ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής, εταιρεία ΟΤΕ AE για χρονική 
διάρκεια έως 12 μηνών και με την προϋπόθεση της διακοπής του τιμήματος για κάθε φορέα-κτίριο 
που θα εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στο ποσό των 9.478,00€ πλέον ΦΠΑ 24% μηνιαίως, ήτοι 
113.736,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (141.032,64€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 

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

                                    
την έγκριση του υπ΄αρ. 1Δ/2022 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και την κατακύρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 στον αποκλειστικό 
ανάδοχο παροχής υπηρεσιών ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το Νομό Αττικής, εταιρεία ΟΤΕ AE για χρονική 
διάρκεια έως 12 μηνών και με την προϋπόθεση της διακοπής του τιμήματος για κάθε φορέα-κτίριο 
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που θα εντάσσεται στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, στο ποσό των 9.478,00€ πλέον ΦΠΑ 24% μηνιαίως, ήτοι 
113.736,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (141.032,64€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ανδρουλακάκης Νικόλαος απέχει 
από την ψηφοφορία.   

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Βαλαβάνη Στυλιανή δηλώνει 
λευκό με την παρατήρηση: «Είναι απαράδεκτη η στάση της Διοίκησης και φανερώνει ότι 
απαξιώνει το σώμα καθώς την ενδιαφέρει απλά να επιβάλλει την άποψή της και όχι ο 
διάλογος και οι απόψεις μας. Με στυλ «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» ενημερώνει 
τελευταία στιγμή για τον χρόνο διεξαγωγής της αναβληθείσας επιτροπής και στη συνέχεια 
στέλνει επιπλέον 20 θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα εισηγητικά των οποίων στα 
περισσότερα είναι έτοιμα πολλές ημέρες πριν. Το σωστό θα ήταν να αποσυρθεί το θέμα και 
να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση» 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος δηλώνει λευκό.  
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βερελή Βασιλική 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 

 
 

 

ΑΔΑ: 6ΠΖΒ7Λ7-Σ6Δ


		2022-02-04T14:23:39+0200
	Athens




