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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.  1981/2022 
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 27ο  
Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και Β) Εξωδικαστική 
διευθέτηση ληξιπρόθεσμης οφειλής της εταιρείας Mediatel. 
 
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 στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α΄/09-08-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, Διατάξεις 
για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και 
ειδικότερα το άρθρο 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών». 

4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) περί «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (άρθρο 9). 

5. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/2010) «περί οργανισμού λειτουργίας της Περιφέρειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018.  

6. Την υπ’ αριθ. 2/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί εκλογής Τακτικών 
και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την υπ’ αριθ. 5164/14-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου 
νομιμότητας του πρακτικού εκλογής Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής της 1ης, 09-01-2022 Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για 
την περίοδο από 09-01-2022 έως 31-12-2023. 

8. Την υπ’ αριθ. 23612/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής  (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022). 

9. Την υπ’ αριθ. 32099/13-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΒΛ57Λ7-ΥΝ8) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
περί ορισμού δύο (2) Αντιπεριφερειαρχών ως μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ’ αριθ. 809239/26-08-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής (Υ.Ο.Δ.Δ. 764/26-08-2022). 

11. Τις υπ’ αριθ. 179/22-12-2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) και 100/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ) 
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την Έγκριση Προϋπολογισμού 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 και 
της 3ης αναμόρφωσης αυτού αντιστοίχως.  

12. Τις υπ’ αριθ. 169047/30-12-2021 και 94234/12-08-2022 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με τις οποίες επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της 
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και η 3η αναμόρφωση αυτού αντιστοίχως. 

13. Την υπ’ αρ. 144/2020 σύμβαση μεταξύ της Π.Α. και της εταιρείας Mediatel με συμβατικό 
αντικείμενο: α) την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμμής για ψυχοκοινωνική υποστήριξη & 
συμβουλευτική των πολιτών της Π.Α. και β) τη λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Π.Α. και Ιατρικού Συλλόγου στο πλαίσιο του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID–19, συμβατικού τιμήματος 
281.480,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και ισχύ από την υπογραφή της και για έξι μήνες, ήτοι 
από 18/12/2020 έως και 17/6/2021. 

14. Την υπ’ αρ. 1397/2021 απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
ανωτέρω σύμβασης, ήτοι αύξηση του τιμήματος κατά 28.148,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
και παράταση της ισχύος της για χρονικό διάστημα 18 ημερών. 

15. Το υπ’ αρ. ΤΠΥ-10016/15.9.2021 τιμολόγιο της εταιρείας Mediatel ύψους 28.148,00€ ως αμοιβή 
για υπηρεσίες εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής & λειτουργία Συντονιστικού Κέντρου 
Επιχειρήσεων Π.Α. βάσει της υπ’ αρ. απόφασης 1397/2021 της Ο.Ε., το οποίο συνοδεύεται από 
τη σχετική βεβαίωση (942007/8.11.2021) του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 
Μέριμνας προς την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και το από 9/11/2021 Πρακτικό Παραλαβής 
της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. 

16. Το με αρ. πρωτ. 449909/20.5.2020 αίτημα της εταιρείας Mediatel για εξωδικαστική διευθέτηση 
ληξιπρόθεσμης οφειλής ύψους 28.148,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

17. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής αν και υπήρχε αύξηση του συμβατικού τιμήματος δεν ζητήθηκε 
και δεν εκδόθηκε νέα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), ισόποση με την 
προαναφερόμενη αύξηση, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση του 
τιμολογίου.  

18. Την υπ’ αριθμ. 1206/2022 (ΑΔΑ Ψ1ΞΝ7Λ7-5ΡΖ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία αποφασίστηκε 
α) η εξωδικαστική διευθέτηση της οφειλής προς την εταιρεία Mediatel και την πληρωμή του υπ’ 
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αρ. ΤΠΥ-10016/15.9.2021 τιμολογίου, ποσού 28.148,00€ και Β) η έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης ποσού 28.148,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την πληρωμή και εξόφληση του 
εν λόγω τιμολογίου της εταιρείας Mediatel. 

19. Την με Α/Α 2314/2022 (ΑΔΑ Ω8ΠΩ7Λ7-2ΗΜ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 
28.148,00€. 

20. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν.4915/22, άρθρο 38, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης από 
την Οικονομική Επιτροπή για συμβιβασμό, απαιτείται γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, 
επί ποινή ακυρότητας, συνεπώς η υπ’ αριθμ. 1206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
πρέπει να ανακληθεί, γιατί εκ παραδρομής δεν προηγήθηκε η απαιτούμενη γνωμοδότηση. 

21. Το με αρ. πρωτ. 784786/11-08-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών προς τη Νομική 
Υπηρεσία και η απάντηση αυτού (853211/08-09-2022), με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
υπηρεσία μας η γνωμοδότηση για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με την εταιρεία Mediatel, όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρει τα κάτωθι: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 «1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:… ι) 
την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς 
και για την παραίτηση από αυτά και ιβ) το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει 
αντικείμενο μέχρι ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (60.000) ευρώ…».  
Επειδή όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα και την εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης, 
πρόκειται για απλήρωτο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών βάσει σύμβασης, που δεν έχει 
εξοφληθεί λόγω άρνησης των υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης να το ενταλματοποιήσουν, 
καθώς δεν είχε προηγηθεί η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).  
Επειδή πρόκειται για δεδουλευμένες παροχές υπηρεσιών προς την Περιφέρεια Αττικής, που η 
υπηρεσία τις έχει παραλάβει και δεν αρνείται την πραγματοποίησή τους, αλλά δεν κατέστη 
δυνατόν να πληρωθούν για γραφειοκρατικούς λόγους. 
Επειδή δεν αμφισβητείται η παροχή των υπηρεσιών αυτών από την Περιφέρεια Αττικής. 
Δεδομένου ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπολείπεται των 60.000 ευρώ που ορίζει το άρθρο 
176 του ν. 3852/2010, και εφόσον η Περιφέρεια συνομολογεί την σχετική οφειλή, δύναται η 
Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει σε προσπάθεια συμβιβασμού με την αναφερόμενη 
εταιρεία, αποφεύγοντας δικαστική διεκδίκηση επιπλέον τόκων υπερημερίας και δικαστικά 
έξοδα». 
Κατόπιν των ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 
A) Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  
B) Την εξωδικαστική διευθέτηση της οφειλής προς την εταιρεία Mediatel και την πληρωμή του υπ’ 

αρ. ΤΠΥ-10016/15.9.2021 τιμολογίου, συνολικού ποσού 28.148,00€. 
 

 
 

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

 
1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1206/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και  
2. Την εξωδικαστική διευθέτηση της οφειλής προς την εταιρεία Mediatel και την πληρωμή του υπ’ 

αρ. ΤΠΥ-10016/15.9.2021 τιμολογίου, συνολικού ποσού 28.148,00€. 
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➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη 

απέχουν από την ψηφοφορία.   
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την 

ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή απέχει με την 

παρατήρηση: «Για μας δεν νομιμοποιείται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας να κάνει Α/θμια φροντίδα 
Υγείας με προγραμματικές συμβάσεις. Να καλέσει τα μέλη του να στελεχώσουν τις δημόσιες 

δομές υγείας (Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας) ώστε να αντιμετωπιστεί όχι μόνο η πανδημία, αλλά 
κάθε ανάγκη του λαού, για περίθαλψη. Θα απέχουμε.». 

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

 
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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