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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1975/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 20ο  
Διενέργεια διαπραγμάτευσης για την  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , 
από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής, χρονικής διάρκειας 2 ετών , συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο 
οποίος 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 και ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-7-2018 ) «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 
Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με 
την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

3. Την με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β΄1661) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010). 

5. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/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». 

6. 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»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  και ειδικότερα το άρθρο 6 παρ.14. 

7. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 
2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για 
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».  

8. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις». 

9. Tον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/τ.Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –Καταργήσεις , 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992(ΦΕΚ161/τ. Α΄/1992) και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ93/τ.Α΄/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

11. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως  ισχύει. 

13. Τον Ν.4623/2019 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019 ) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών , διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση , συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». 

14. Τον Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

15. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/τ.Α΄/2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
16. Τον ν. 4727/2020 (Α΄184 ) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ )2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ ) 2018/1972 και  άλλες διατάξεις . 

17. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία » (Α΄36).  

18. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία».  

19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
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20. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ 969/τ.Β΄/2017) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

21. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» . 

22. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής»,  σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκε η 
άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, παρ. 19 του ν. 4623/2019 στον 
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών. 

23. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής ». 

24. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

25. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » . 

26. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής». 

27. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «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. 

28. Την υπ’ αριθμ. 450172/20-05-2022 , ΦΕΚ2697/1-06-2022  Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«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. 

29. Τη με αρ. 809239/26-08-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 764/Τ.Υ.ΟΔ.Δ. /26-08-
2022) με θέμα « Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής». 

30. Την με αρ. 23612/11-01-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /12-01-2022 
με θέμα «Ορισμός Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».  

31.  Την με αρ. 1/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ( ΑΔΑ: ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) , 
περί συγκρότησης και εκλογής Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.  

32. Την με αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) 
περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής . 

33. Την με αρ. 179/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 ». 

34. Την με αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής».  

ΑΔΑ: Ω32Ε7Λ7-ΑΡΩ



 

 4 

35. Την με αρ. 178/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών - Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2022». 

36. Το με αρ. πρωτ. 145170/21-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, το οποίο και αποστέλλεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά , με το οποίο ζητείται αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου 
δικτύου (wifi) από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. 
Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά ,καθώς η υπάρχουσα δεν καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και δίνεται και σχετικός 
προϋπολογισμός.  

37. Το με αρ. πρωτ. 183547/3-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιώς προς το 
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με το 
οποίο γίνεται  γνωστό ότι το αίτημα θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων  

38. Το με αρ. πρωτ. 445067/19-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών 
με το οποίο ζητείται από τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων , να 
γίνει γνωστή η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας και να  διευκρινιστεί  
ποιος θα είναι ο εξοπλισμός και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της 
αναβάθμισης καθώς και τι θα περιλαμβάνει η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια 
της υπηρεσίας.  

39. Το γεγονός ότι 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. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ είναι ο τρέχων πάροχος των γραμμών που διατηρούνται στο κτίριο επί των 
οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

40. Το με αρ. πρωτ. 449759/20-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις, μεταξύ 
άλλων ότι η ελάχιστη χρονική διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι 24 μήνες.  

41. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια καθώς 
εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών .  

42. Την με αρ. 1269/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ0Γ7Λ7-ΓΑΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.495,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) 
, από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών ,και προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε   και ισχύει». 

43.  Την με αρ. 660715/11-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΩΠΔ7Λ7-4ΙΞ) ύψους 
1.495,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικονομικού έτους 2022 της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2269  στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2542.  

44. Το με αρ. πρωτ. 837884/5-09-2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής προς την  Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για  Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων 
της Περιφέρειας Αττικής,  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια 
διαπραγμάτευσης με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την 
αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , 
στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
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,χρονικής διάρκειας 2 ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ  

45. Το με αρ. πρωτ. 838571/5-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής προς την Εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την διενέργεια 
διαπραγμάτευσης για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 
24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

46. Την από 5 Σεπτεμβρίου  2022   Πρόσκληση της  Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής  
Επιτροπής  Διενέργειας Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για  Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που διενεργεί η Διεύθυνση 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

47. Το πρακτικό 1/8-09-2022 πρακτικό της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής που 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και έχει ως εξής: 

 
 
 
 

[ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
 

 Στον Πειραιά, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2022   , ημέρα Πέμπτη   και ώρα 9:30π.μ., στο Γραφείο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων-Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 και 
Κάστορος στον Πειραιά, στον 5ο όροφο, συνεδρίασε η Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για  Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. , που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 305/2022 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΕΜΨ7Λ7-Δ36) με θέμα «Συγκρότηση Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής»,   κατόπιν της από 5 
Σεπτεμβρίου  2022   Πρόσκλησης της  Προέδρου. 
    Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, στην παρούσα συνεδρίαση, είναι η διενέργεια διαπραγμάτευσης, 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 παρ. 2β του Ν. 4412/2016, για την αναβάθμιση 
ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 
ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχαν νόμιμα κληθέντες  οι κάτωθι: 
1. Νομικού Ιωάννα, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
2. Ρεμπάκος Παναγιώτης, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής 
3. Κορκίδου Σωτηρία , κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων 
 
       Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής άσκησε ο Ρεμπάκος Παναγιώτης . 
       Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση. 
 
       Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 
1.Το με αρ. πρωτ. 145170/21-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, το οποίο και αποστέλλεται στη Διεύθυνση 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά , με το οποίο ζητείται αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου 
δικτύου (wifi) από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς 
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά ,καθώς η 
υπάρχουσα δεν καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες και δίνεται και σχετικός προϋπολογισμός.  
2.Το με αρ. πρωτ. 183547/3-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιώς προς το 
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με το 
οποίο γίνεται  γνωστό ότι το αίτημα θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων  
3.Το με αρ. πρωτ. 445067/19-05-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών 
με το οποίο ζητείται από τη Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Τμήμα 
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Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων , να γίνει γνωστή 
η χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας και να  διευκρινιστεί  ποιος θα είναι ο 
εξοπλισμός και οι εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της αναβάθμισης καθώς και τι θα 
περιλαμβάνει η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας.  

4.Το γεγονός ότι 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. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ είναι ο τρέχων 
πάροχος των γραμμών που διατηρούνται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον 
Πειραιά συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.  

5.Το με αρ. πρωτ. 449759/20-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς με 
τοπική αρμοδιότητα στις Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων με το οποίο δίνονται διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων 
ότι η ελάχιστη χρονική διάρκεια της εν λόγω υπηρεσίας θα είναι 24 μήνες.  

6.Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και πλήρως λειτουργική για την Περιφέρεια καθώς 
εξυπηρετεί τους σκοπούς λειτουργίας των υπηρεσιών .  

7.Την με αρ. 1269/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ0Γ7Λ7-ΓΑΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.495,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , 
από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών ,και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε   
και ισχύει». 

8.Την με αρ. 660715/11-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΩΠΔ7Λ7-4ΙΞ) ύψους 
1.495,00€ στον ΚΑΕ 087901 του Ε.Φ.08072 του οικονομικού έτους 2022 της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2269  στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 2542.  
 
9.Το με αρ. πρωτ. 837884/5-09-2022  έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής προς την  Πρόεδρο της Τριμελούς Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Διενέργειας 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για  Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής,  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την αναβάθμιση ταχύτητας 
πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών συνολικού 
προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  
 
10.Το με αρ. πρωτ. 838571/5-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής προς την Εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την διενέργεια διαπραγμάτευσης για 
την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , 
στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής 
διάρκειας 2 ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
11.Την από 5 Σεπτεμβρίου  2022   Πρόσκληση της  Προέδρου της Τριμελούς Γνωμοδοτικής  
Επιτροπής  Διενέργειας Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για  Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 30.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. που διενεργεί η Διεύθυνση 
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 

      Κατόπιν τούτου η Επιτροπή διενήργησε διαπραγμάτευση με τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας 
με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. 
ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  και η ανωτέρω υπέβαλε την οικονομική της προσφορά με αρ. πρωτ. εισερχομένου 
στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών  (852241/8-09-2022) με  τιμή που αναλύεται ως εξής 
για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , 
στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής 
διάρκειας 2 ετών και συγκεκριμένα για τη σύνδεση 210-4173406  

1. Το τέλος ενεργοποίησης για το COSMOTE Business Internet 100 Web Pack & Static 
ανέρχεται στο ποσό των 55,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Η  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 
100Mbps , ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 58,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ανά 
μήνα για δύο έτη.  

 
          Ύστερα από τα ανωτέρω και κατόπιν διαπραγμάτευσης,  η Επιτροπή γνωμοδοτεί  ομόφωνα 
για την ανάθεση για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 
24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών  στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  που εδρεύει 
στο Μαρούσι  επί της Λεωφόρου Κηφισίας 99 , ΤΚ 15124 τηλ. 2106116733, email:gtsoubelis@ote.gr  
με ΑΦΜ :094019245 & ΔΟΥ :ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ,  στην τιμή της με αρ. πρωτ. (852241/8-09-2022)  
προσφοράς η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τελική τιμή κατόπιν 
διαπραγμάτευσης 1468,60€ η οποία αναλύεται ως εξής: 

1.  Το τέλος ενεργοποίησης για το COSMOTE Business Internet 100 Web Pack & Static 
ανέρχεται στο ποσό των 55,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

2. Η  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 
100Mbps , ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 58,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ανά μήνα  
για δύο χρόνια (24 μήνες) 

      Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία παραδόθηκαν στη Δ/νση Οικονομικών Π. 
Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών για τις ενδεδειγμένες ενέργειες.] 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 
    
     να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για  

 
Α. την έγκριση του πρακτικού 1/8-9-2022  το οποίο αφορά στη διαπραγμάτευση , χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β,  του ν.4412/2016, με την εταιρεία με την 
επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ 
Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps 
στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί για: 
 

➢ την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, 
παρ. 2β,  του ν.4412/2016 όπως ισχύει για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης 
ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών  
στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  που εδρεύει στο Μαρούσι  επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 99 , ΤΚ 15124 τηλ. 2106116733, email:gtsoubelis@ote.gr  με ΑΦΜ :094019245 & 
ΔΟΥ :  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  στην τιμή της με αρ. πρωτ. (852241/8-09-2022)  προσφοράς η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τελική τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 
1468,60€ η οποία αναλύεται ως εξής: 

• Το τέλος ενεργοποίησης για το COSMOTE Business Internet 100 Web Pack & Static 
ανέρχεται στο ποσό των 55,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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• Η  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 
100Mbps , ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 58,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
ανά μήνα  και 1413,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για δύο χρόνια (24 μήνες) και 
συγκεκριμένα για τη σύνδεση 2104173406. 

  
Β. την έγκριση ανάκλησης της υπολειπόμενης με την αρ. 660715/11-07-2022 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΩΠΔ7Λ7-4ΙΞ) λόγω επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α. την έγκριση του πρακτικού 1/8-9-2022  το οποίο αφορά στη διαπραγμάτευση , χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, παρ. 2β,  του ν.4412/2016, με την εταιρεία με την 
επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ 
Α.Ε. ή ΟΤΕ  για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps 
στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών συνολικού προϋπολογισμού 1.495,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ το οποίο ομόφωνα γνωμοδοτεί για: 
 

➢ την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση, κατά το άρθρο 32, 
παρ. 2β,  του ν.4412/2016 όπως ισχύει για την αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης 
ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 100Mbps , στο κτίριο που στεγάζονται οι 
υπηρεσίες Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής ,χρονικής διάρκειας 2 ετών  
στην εταιρεία με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΤΕ Α.Ε. ή ΟΤΕ  που εδρεύει στο Μαρούσι  επί της Λεωφόρου 
Κηφισίας 99 , ΤΚ 15124 τηλ. 2106116733, email:gtsoubelis@ote.gr  με ΑΦΜ :094019245 & 
ΔΟΥ :  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  στην τιμή της με αρ. πρωτ. (852241/8-09-2022)  προσφοράς η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τελική τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 
1468,60€ η οποία αναλύεται ως εξής: 

• Το τέλος ενεργοποίησης για το COSMOTE Business Internet 100 Web Pack & Static 
ανέρχεται στο ποσό των 55,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

• Η  αναβάθμιση ταχύτητας πρόσβασης ασύρματου δικτύου (wifi) , από τα 24Mbps στα 
100Mbps , ανά μήνα ανέρχεται στο ποσό των 58,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
ανά μήνα  και 1413,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για δύο χρόνια (24 μήνες) και 
συγκεκριμένα για τη σύνδεση 2104173406. 

  
Β. την έγκριση ανάκλησης της υπολειπόμενης με την αρ. 660715/11-07-2022 Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης (ΑΔΑ:9ΩΠΔ7Λ7-4ΙΞ) λόγω επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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