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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2252/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 42ο  
Έγκριση ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
«MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – “PGI02115, MARIE”» 
(ΕΝΣΩMAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕYΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH EΞΥΠΝΗΣ 
ΕΞΕΙΔIΚΕΥΣΗΣ)». 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Χριστάκη Μαρία 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για την εισήγηση της ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  για εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
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1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. To N.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) 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». 

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

4. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

5. Το 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/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

6. Το 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.» 

7. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’). 

8. Το Π.Δ. 145/2010  «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β’/05-9-2017) 
απόφαση  του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγκρισης της  
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 37419/13479 απόφαση  του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/2018 (11/05/2018). 

9. Την υπ’ αρ. οικ. 130459/02-07-2018 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής».    

10. Την αρ. πρωτ. 58263/31.05.2019 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης ΣΑΕΠ 
585, ΤΡΟΠ.0 (ΑΔΑ: 61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ) και κωδικό έργου 2014ΕΠ58500021. 

11. Την υπ’ αριθμ. 492257/28 -08 -2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . 
12. Την από 29-08-2019 προσφορά της εταιρείας «HFT σύμβουλοι» 
13. Την από 29-08-2019 προσφορά της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» 
14. Την με αριθμ. πρωτ. 3098/03.01.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ44Τ7Λ7-

ΩΤΡ) 

15. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμός Περιφέρειας Αττικής και το έργο με ΚΑΕ 9916.01.001 
 
 

 
Στο πλαίσιο της υποβοήθησης της Περιφέρειας Αττικής στο ευρωπαϊκό έργο MARIE απαιτείται η 
παροχή των κάτωθι υπηρεσιών: 
 

1. Διοργάνωση των τεσσάρων συναντήσεων εργασίας: 
Διοργάνωση 4 συναντήσεων εργασίας 20 – 25 ατόμων. Οι συναντήσεις εργασίας θα 
πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Αττικής, σε τακτά χρονικά διαστήματα που 
θα υποδειχθούν από την Περιφέρεια Αττικής από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2019. 
Α. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός αίθουσας (laptop – data projector – Wi-Fi hotspot). 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού, ώστε να δίνεται η δυνατότητα 
στους ομιλητές να υλοποιήσουν τις παρουσιάσεις τους. 
Β. Γραμματειακή Υποστήριξη, τήρηση πρακτικών συνάντησης, με την παρουσία τουλάχιστον 
ενός ατόμου. 
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 Γ. Υπηρεσίες Εστίασης 
Οι υπηρεσίες εστίασης που θα πρέπει να προβλεφθούν για κάθε μία από τις συναντήσεις εργασίας 
από τον ανάδοχο είναι οι εξής : 
-1   coffee break αποτελούμενα ενδεικτικά από: καφέ, τσάι βουτήματα, γλυκά, σάντουιτς, χυμοί, 
νερό, για 15-20 άτομα  
- Συνεχής παροχή καφέ/ τσάι και νερού καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης.  
Δ. Δράσεις δημοσιότητας  
Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειών δημοσιοποίησης των σεμιναρίων που θα περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 
- Δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικής πρόσκλησης και follow-up 
- Δημιουργία on line ηλεκτρονικής  φόρμας εγγραφής για την αυτοματοποιημένη εγγραφή των 
συμμετεχόντων στις συναντήσεις 
- Καταχωρίσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στον  έντυπο τύπο  για την εξασφάλιση ικανού αριθμού   
ενδιαφερομένων μερών προς συμμετοχή  
- Αποδελτίωση και media report  
- Προετοιμασία δελτίων τύπου 

Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει οποιαδήποτε άλλη δράση πιστεύει πως θα συμβάλει θετικά στην 
διάδοση των συναντήσεων και με κύριο σκοπό την προσέλκυση του κοινού-στόχου σχετικού με 
τους στόχους και τις επιδιώξεις του του έργου. 

Ο ανάδοχος σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να συμμετάσχει στην προσέλκυση 
συμμετεχόντων στις συναντήσεις με κάθε άλλο πρόσφορο και δόκιμο μέσο, καθώς και να 
επικοινωνήσει με τους  ομιλητές για την οριστικοποίηση της συμμετοχής τους σε αυτές. 

Ε. Διερμηνεία (ελληνική - αγγλική γλώσσα), εξασφάλιση και εγκατάσταση απαραίτητου 
εξοπλισμού και εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού για μια εκ των συναντήσεων,  
 
 

2. Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού 
500 φυλλάδια του έργου  : A5, 2 σελίδες, με πλαστικοποίηση, 300 γρ. χαρτί 

200  folders: 4χρωμία, 300 γρ χαρτί, μεταξοτυπία 

200 σημειωματάρια: A5, σπιράλ,, με γραμμές, εξώφυλλο με εκτύπωση σε 4χρωμία ολόκληρου του 
λογότυπου, 50 φύλλα, 4χρωμία μπρος και πίσω σελίδα (μια πλευρά) 

200 στυλό: εκτύπωση λογότυπου και πληροφορίες έργου (όπως website and λογαριασμός Twitter) 
σε 4χρωμία 

2 banners: Τύπος PVC για εξωτερικό χώρο, με εκτύπωση λογοτύπου σε 4χρωμία, ορθογώνιο 1 
μέτρο x 2 μέτρα 

10 posters: A1, πλαστικοποιημένο, 4χρωμία 

  

3. Εφαρμογή και αξιολόγηση του Action Plan 

Προπαρασκευαστικές δράσεις υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του  
Σχεδίου Δράσης (Action Plan) που έχει εκπονηθεί 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι :  

- Υποστήριξη και συντονισμός των φορέων της Περιφέρειας που εμπλέκονται στην εφαρμογή του 
Σχεδίου Δράσης μέσα από τη διοργάνωση συναντήσεων καθοδήγησης και ενημέρωσης, 
workshops, ημερίδες κλπ.  

-Δημιουργία δικτύου ενδιαφερόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και φορέων κοινωνικής 
καινοτομίας και οικονομίας που θα ωφεληθούν από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. 
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-Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, διασύνδεσης καθοδήγησης και υποστήριξης ωφελούμενων του 
Σχεδίου Δράσης (ημερίδες, workshops, συναντήσεις εργασίας κλπ). 

- Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής ενημέρωσης και προώθησης του Σχεδίου Δράσης και 
των αποτελεσμάτων αυτού. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, η Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εξέδωσε την αρ. πρωτ. 492257/28-08-2019 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN 
S3 – “PGI02115, MARIE”» (ΕΝΣΩMAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕYΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH EΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔIΚΕΥΣΗΣ)» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG 
EUROPE, προϋπολογισμού 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», την οποία και απέστειλε 
σε 2 εταιρείες προκειμένου να καταθέσουν οικονομική προσφορά. 
 

Κατατέθηκαν 2 οικονομικές προσφορές ως εξής: 
ΠΡΟΣΦΟΡΕ

Σ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Συνολικό κόστος 
(συμπ. Φ.Π.Α.) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Νο1 HFT σύμβουλοι 19.500,00€ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Νο2 

ΜΙΛΗΤΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 

17.900,00€ 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ως συμφερότερη από οικονομική άποψη κρίνεται η 
προσφορά Νο2 από την εταιρεία «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» έναντι του ποσού των 
17.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Την επιλογή της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και την ανάθεση στην εν λόγω 
εταιρεία για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – 
“PGI02115, MARIE”» (ΕΝΣΩMAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕYΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH EΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔIΚΕΥΣΗΣ)» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, έναντι 
δαπάνης ποσού 17.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από την Οικονομική Επιτροπή το ζήτημα προωθείται για 
έκδοση σχετικής απόφασης στην Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την  παρ. 19, αρ. 5 του Ν. 
4623/2019. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9916.01.001. 

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

 
 
1) Την επιλογή της εταιρείας «ΜΙΛΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ» και την ανάθεση στην εν λόγω 
εταιρεία για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «MAINSTREAMING RESPONSIBLE INNOVATION IN EUROPEAN S3 – 
“PGI02115, MARIE”» (ΕΝΣΩMAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕYΘΥΝΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH EΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔIΚΕΥΣΗΣ)» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, έναντι 
δαπάνης ποσού 17.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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2) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης από την Οικονομική Επιτροπή το ζήτημα προωθείται για 
έκδοση σχετικής απόφασης στην Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την  παρ. 19, αρ. 5 του Ν. 
4623/2019. 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9916.01.001. 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 
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