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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.  1954/2022 
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 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης περί εκ νέου κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 
1252/2022 Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΓΑΚ 908/28-6-2022), της παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και 
στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (Διακ. 4/2021, ΕΣΗΔΗΣ: 141435) 
 
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 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) 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, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Αργυροπούλου, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Η Υπηρεσία μας 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 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» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

4. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

5. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26. 

6. Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
7. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 
8. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει.  
9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

10. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», όπως ισχύει.  

11. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-
2011), όπως ισχύει. 

12. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.  

13. Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές». 

14. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.  

15. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

16. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 
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(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις 
του άρθρου 1. 

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

18. Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής 
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει, καθώς και το 
Ν.4738/2020  (ΦΕΚ 207/Α/2020), όπως ισχύει. 

19. Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

20. Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019), όπως ισχύει. 

21. Το Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις». 

22. Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει. 

23. To N. 4635/2019 (Α’167) περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπως έχουν συμπληρωθεί και 
τροποποιηθεί με τους Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α146), 4782/2021 (ΦΕΚ Α36), 4796/2021 (ΦΕΚ Α63) 
και 4801/2021 (ΦΕΚ Α83) και όπως ισχύουν σήμερα. 

24. Το 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». 

25. Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει.  

26. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 118/2007 (Α΄150) «Κανόνες Δημοσιότητας» και συγκεκριμένα ως προς 
την υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα. 

27. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

28. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

29. Το  Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

30. Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

31. Την υπ΄αριθμ. 4367/08-12-2001 Υπουργική Απόφαση «Περικοπή ποσοστού από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 
174/Β/2001), όπως ισχύει.  

32. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση «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)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-
2017), όπως ισχύει. 

33. Την υπ΄αριθμ. 211076/ΓΔ4/13-12-2018 Υπουργική Απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός 
Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) και 
ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους» (ΦΕΚ 5614/Β/2018), καθώς και 
το Ν. 4823/2021, ιδίως το άρθρο 11 αυτού περί μετονομασίας των Κ.Ε.Σ.Υ. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
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(ΦΕΚ 136/Α/ 3-8-2021). 
34. Την υπ΄αριθμ. 4241/127/30-01-2019 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός  κατώτατου μισθού και 

κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 
173/Β/30-1-2019), όπως ισχύει.   

35. Την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

36. Την με αρ. πρωτ. 76928/09-07-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  των Υπουργείων    Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας»(ΦΕΚ 
3075/Β/13-07-2021).  

37. Την αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

38. Την αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

39. Την υπ΄αριθμ. 107675/27-12-2021 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός  κατώτατου μισθού και 
κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (ΦΕΚ 
6263/Β/22-12-2021).   

40. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

41. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

42. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

43. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ΄αριθμ. 555804/20-9-2019 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄/25-9-2019). 

44. 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», όπως ισχύει. 

45. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-07-
2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής. 

46. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) 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 Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

47. Την υπ΄αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022).  

48. Την με αρ. πρωτ. 450172/20-5-2022 (Β' 2697) 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 Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
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Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 3255/Β΄/24-6-2022 και 
ισχύει. 

49. Την υπ’αρ. 809239/26-08-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 764/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-08-2022).  

50. Την υπ΄αριθμ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ), η 
οποία επικυρώθηκε με την α.π. 112945/30-12-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

51. Την υπ΄αριθμ. 302/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί  έγκρισης  
προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους  
2021 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8), όπως ισχύει.  

52. Την με αρ. 17/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ρ1057Λ7-774) περί 
έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 11308/01-02-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

53. Την με αρ. 53/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) περί 
έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 33682/22-03-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 

54. Την με αρ. 108/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΙ017Λ7-Α53) περί 
έγκρισης 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

55. Την με αρ. 161/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:9Κ7Κ7Λ7-90Κ) περί 
έγκρισης 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 147195/19-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

56. Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-
Σ1Χ), περί  έγκρισης  προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους  2022.  

57. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-
Ξ7Χ), περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, η 
οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

58. Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-
Κ56), περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 28194/03-03-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

59. Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), 
περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, 
η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 66888/23-5-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

60. Την υπ’ αριθμ. 100/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΨΥΚΕ7Λ7-
1ΚΛ), περί   3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού 
έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 94234/12-08-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

61. Την υπ’αριθμ. 1/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) 
περί συγκρότησης – εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5160/14-01-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

62. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) 
περί  εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5164/14-01-2022 Απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

63. Το υπ΄αριθμ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων, περί εκτέλεσης δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων-Μέθοδος 
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υπολογισμού της αξίας συμβάσεων, με τις συνημμένες σε αυτό πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.  

64. Την υπ΄αριθμ. 183/2019 Γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
(ΝΣΚ), σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις του αρ. 37 του Ν. 2072/1992, θεωρούνται 
καταργηθείσες ύστερα από την δημοσίευση του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), η 
οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ΄αριθμ. 2/73300/2/0026/22-11-
2019 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: 99Η3Η-90Ξ). 

65. Το γεγονός ότι για την Περιφέρεια Αττικής, στον Εσωτερικό Οργανισμό της οποίας 
προβλέπονται μηδενικές οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
(επομένως δεν μπορεί να προκύψει αριθμός κενών οργανικών θέσεων), δεν μπορεί να τύχει 
εφαρμογής η περιοριστική διάταξη του άρθρου 37 του Ν.2072/1992. 

66. Την υπ’ αριθμ. 2323/2021 (ΑΔΑ: 67ΜΕ7Λ7-Ζ1Ε & ΑΔΑΜ: 21REQ009416209)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η πολυετής δέσμευση 
και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 173.600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
(140.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.) για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου που 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της 
Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και των κτιρίων που 
στεγάζονται οι Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής, Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής & 1ο 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ανατ. Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.  

67. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 923967/02-11-2021 (ΑΔΑ: Ψ1Φ87Λ7-Η0Τ, ΑΔΑΜ: 21REQ009478886) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους 173.600,00€ με κατανομή ανά έτος ως 
εξής: 2,00€ για το έτος 2021, 86.798,00€  για το έτος 2022 και 86.800,00 € για το έτος 2023, η  
οποία  καταχωρήθηκε με α/α 2959 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης  
Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

68. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 707/03-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ0Π37Λ7-918) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
συνολικού ύψους 173.600,00€ με κατανομή ανά έτος ως εξής: 86.800,00€  για το έτος 2022 και 
86.800,00 € για το έτος 2023, η  οποία  καταχωρήθηκε με α/α 547 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης  Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών  
Δεσμεύσεων. 

69. Την υπ΄ αρ. 29/2022 (ΑΔΑ: ΩΣ3Τ7Λ7-ΟΒΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι και οι τεχνικές  προδιαγραφές της  4/2021  διακήρυξης. 

70. Την υπ’ αριθμ. 102/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΩΤ7Λ7-2ΞΔ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης κατανομής πολυετούς δέσμευσης ποσού 
173.600,00€, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2323/2021 (ΑΔΑ: 67ΜΕ7Λ7-Ζ1Ε) Απόφαση της 
Ο.Ε. με επιμερισμό ανά έτος ως ακολούθως:  50.632,92 €  για το έτος 2022,  86.800,00 € για 
το έτος 2023 και 36.167,08 € για το έτος 2024. 

71. Την υπ΄αριθμ. 101515/08-02-2022 Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης ύψους 
86.800,00€ του οικονομικού έτους 2022. 

72. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 101541/08-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΔΜ7Λ7-ΟΜΟ) Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης συνολικού ύψους 173.600,00€ με κατανομή ανά έτος ως εξής: 50.632,92€  για το 
έτος 2022, 86.800,00 € για το έτος 2023 και 36.167,08€ για το έτος 2024, η  οποία  
καταχωρήθηκε με α/α 1465 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης  
Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήματος Δημοσιονομικών  Δεσμεύσεων. 

73. Την υπ’ αριθμ. 137/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΩΧ7Λ7-Ε4Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία συγκροτήθηκαν οι ακόλουθες επιτροπές  για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους, αρχής γενομένης από 06-02-2022: Α) Πενταμελής Γνωμοδοτική 
Επιτροπή  Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., Β) 
Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. , με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
κατώτερη των 30.000,00€, χωρίς ΦΠΑ και Γ) Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών  της Π.Ε.Α.Α., όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 375/2022 (ΑΔΑ:61ΖΞ7Λ7-Π23) όμοια και ισχύει. 

74. Την υπ΄αριθμ. 4/2021 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010039032). 
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75. Το υπ΄αριθμ. 141948/21-2-2022 έγγραφό μας περί διευκρινίσεων επί της υπ΄αριθμ. 4/2021 
Διακήρυξης. 

76. Το υπ΄αριθμ. 154966/23-2-2022 έγγραφό μας προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, με το οποίο την 
ενημερώσαμε για την ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών της 4/2021 Διακήρυξης, ήτοι 03-03-2022, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

77. Το υπ΄αριθμ. 138198/18-02-2022 έγγραφό μας προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε επτά (7) σφραγισμένους φακέλους προσφορών, οι οποίοι  κατατέθηκαν 
εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

78. Το από 03-03-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. μέσω 
της  λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο μας ζητήθηκε η 
προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 5.2 Β της 4/2021 Διακήρυξης ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Αττικά Κτίρια Τεχνική Οργάνωση και 
Συντήρηση ΕΠΕ, δεδομένου ότι είχε κατατεθεί σε έντυπη μορφή αλλά όχι μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

79. Το υπ’αριθμ. 188067/04-03-2022 έγγραφό μας προς την εταιρεία Αττικά Κτίρια Τεχνική 
Οργάνωση και Συντήρηση ΕΠΕ, με το οποίο της ζητήσαμε να  υποβάλλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος, μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προβλεπόμενη από το άρθρο 5, παρ. 2, περίπτωση Β της 4/2021 
Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι τηρούν τις  απαιτήσεις, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 
υπό ανάθεσης σύμβασης  που έχουν τεθεί στο Παράρτημα ΙΙ της με αρ. 4/2021 Διακήρυξης και 
ότι  διαθέτουν τον αναγκαίο εξοπλισμό και το απαιτούμενο προσωπικό για την πλήρη εκτέλεση 
των εργασιών σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της με αρ. 4/2021 Διακήρυξης. 

80. Την από 10-3-2022 υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Φραγκέτη Ανδρέα, 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας Αττικά Κτίρια Τεχνική Οργάνωση και Συντήρηση ΕΠΕ, η 
οποία εστάλη μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. 

81. Το από 10-03-2022 ηλεκτρονικό μήνυμά μας προς την Πρόέδρο της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε.Α.Α. μέσω της  λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε την υπό στοιχείο 75 υπεύθυνη δήλωση.  

82. Το υπ΄αριθμ. 5/2022 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 03-03-2022, αποσφράγισε τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής-τεχνικές προσφορές,  τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε σχετικά. 

83. Το υπ’αριθμ. 7/2022 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11-03-2022, αποσφράγισε τις οικονομικές 
προσφορές, τις αξιολόγησε και γνωμοδότησε σχετικά. 

84. Την υπ΄αριθμ. 494/2022 (ΑΔΑ: ΩΥ6Ψ7Λ7-ΜΚ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στον εν λόγω  διαγωνισμό, της 
εταιρείας «SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με 
οικονομική προσφορά 112.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(139.276,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

85. Το υπ’αριθμ. 297113/7-4-2022 έγγραφό μας προς την εταιρεία «SQS Service Quality Systems 
A.E», με το οποίο την καλέσαμε να υποβάλει μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» 
του ΕΣΗΔΗΣ, εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος, σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 8 της  υπ’αριθμ. 4/2021 Διακήρυξης. 
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86.  Το υπ’αριθμ. 336750/18-4-2022 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, 
με το οποίο της διαβιβάσαμε το σφραγισμένο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της 
εταιρείας «SQS Service Quality Systems A.E»,, που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας 
εμπρόθεσμα. 

87. Το υπ’αριθμ. 14/2022 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28-04-2022, αποσφράγισε το φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα αξιολόγησε και γνωμοδότησε σχετικά. 

88. Την υπ΄αριθμ. 1191/2022 (ΑΔΑ: 9ΙΣΑ7Λ7-49Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης του εν λόγω  διαγωνισμού, στη μειοδότρια εταιρεία  
«SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και στην 
οικονομική της προσφορά, ήτοι 112.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α.(139.276,80€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.). 

89. Το υπ’αριθμ. 563170/17-6-2022 έγγραφό μας προς όλους τους συμμετέχοντες, με το οποίο 
τους διαβιβάσαμε την υπό στοιχείο 88 απόφαση για ενημέρωσή τους. 

90. Την από 27-6-2022 Προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα “FANTASY CLEANING 
SECURITY AND FACILITY IKE” ενώπιων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

91. Το υπ΄αριθμ. 609552/28-6-2022 έγγραφό μας προς τους οικονομικούς φορείς SQS Service 
Quality Systems AE και Χάλτσιο Απόστολο, με το οποίο τους διαβιβάσαμε, μέσω της 
λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, την υπό στοιχείο 89 προδικαστική 
προσφυγή ως οφείλαμε, σύμφωνα με το άρθρο 365 παρ. 1 του Ν.4412/20216, όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει. 

92. Την υπ’ αριθμ. 1319/2022 Πράξη της Προέδρου 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)  περί ορισμού εισηγητή και ημερομηνία εξέτασης προδικαστικής 
προσφυγής – κλήσης για απόψεις επί χορήγησης προσωρινών μέτρων.      

93. Το υπ΄αριθμ. 626452/01-07-2022 έγγραφό μας προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με το οποίο την ενημερώσαμε ότι η Υπηρεσία μας δεν προτίθεται να 
προχωρήσει στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφασή σας 
επί της εν λόγω Προδικαστικής Προσφυγής και ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα κατάθεσης 
απόψεων επί χορήγησης αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων. 

94. Την από 07-07-2022 Παρέμβαση του οικονομικού φορέα Χάλτσιου Αποστόλου. 
95. Την από 08-07-2022 αποστολή μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 

της υπό στοιχείο 94 Παρέμβασης του οικονομικού φορέα Χάλτσιου Αποστόλου τόσο στις 
εμπλεκόμενες εταιρείες «FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE» και «SQS 
Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όσο και στην  Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για ενημέρωση. 

96. Την από 08-07-2022 Παρέμβαση της εταιρείας «SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

97. Την από 08-07-2022 αποστολή μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ 
της υπό στοιχείο 96 Παρέμβασης της εταιρείες «SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τόσο στις εμπλεκόμενες εταιρείες «FANTASY CLEANING 
SECURITY AND FACILITY IKE» και «Χάλτσιος Απόστολος» όσο και στην Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για ενημέρωση. 

98. Το υπ΄αριθμ. 657005/08-07-2022 έγγραφό μας προς την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με το οποίο της αποστείλαμε τις απόψεις μας. 

99. Το από 13-07-2022 υπόμνημα της «FANTASY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE» 
ενώπιων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

100. Την από 14-07-2022 αποστολή μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του 
ΕΣΗΔΗΣ, του υπό στοιχείο 99 Υπομνήματος της εταιρείες «FANTASY CLEANING SECURITY 
AND FACILITY IKE» τόσο στις εμπλεκόμενες εταιρείες «SQS Service Quality Systems A.E 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «Χάλτσιος Απόστολος» όσο και στην Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για ενημέρωση. 
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101. Την υπ΄αριθμ. 1252/2022 Απόφαση (ΓΑΚ 908/28-6-2022) του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με την οποία: 

• κάνει δεκτή εν μέρει την εν λόγω προδικαστική προσφυγή, 

• ακυρώνει την υπ΄αριθμ. 1191/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης του εν λόγω  διαγωνισμού, στη 
μειοδότρια εταιρεία  «SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 

• απορρίπτει την παρέμβαση της εταιρείας  «SQS Service Quality Systems A.E 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 

• δέχεται την παρέμβαση της ατομικής επιχείρησης  «Χάλτσιος Απόστολος» και 

• διατάσσει την επιστροφή του κατατεθέντος παραβόλου. 
102. Το γεγονός ότι στη σελίδα 27 της υπό στοιχείο 101 απόφασης αναφέρεται ότι: « 

……… Επομένως, κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος λόγος προσφυγής θα πρέπει να 
γίνει καταρχήν δεκτός κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και να ακυρωθεί η 
προσβαλλόμενη, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρ. 
102 Ν. 4412/2016 αρμοδιότητας της.» και  στην σελίδα 40 αυτής αναφέρεται ότι: « 
……..Συνεπώς, ο υπό κρίση λόγος προσφυγής θα πρέπει να γίνει δεκτός στο μέτρο που 
δια αυτού προκύπτει απόκλιση στην οικονομική προσφορά της πρώτης παρεμβαίνουσας 
μεταξύ της βάσης υπολογισμού του κόστους ωρομισθίου και του εργατικού κόστους της 
προσφοράς και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να 
ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρ. 102 Ν. 4412/2016 αρμοδιότητά της κατά τα 
ανωτέρω.»  

103. Το υπ΄αριθμ. 819584/31-8-2022 έγγραφό μας προς την εταιρεία «SQS Service 
Quality Systems A.E», με το οποίο την καλέσαμε  σε εφαρμογή της υπό στοιχείο 101 
απόφασης καθώς και του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, να υποβάλλει 
διορθωμένη την οικονομική της προσφορά ανάλογα με τα όσα ορίζονται στο αρ. 68 του 
Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010), ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο και διευκρινίσεις για τον υπολογισμό του ωρομισθίου, εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος, μέσω της λειτουργικότητας της 
«επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7, παρ. 
2 της υπ΄αριθμ. 4/2021 Διακήρυξής μας. 

104. Το υπ΄αριθμ. 862956/12-9-2022 έγγραφό μας προς την Πρόεδρο της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α, με το οποίο της διαβιβάσαμε τη διορθωμένη οικονομική προσφορά της 
εταιρείας «SQS Service Quality Systems A.E», καθώς και τις διευκρινίσεις επί τον 
υπολογισμό του ωρομισθίου, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μέσω της 
λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για τις δικές σας περαιτέρω 
ενέργειες. 

105. Το υπ’αριθμ. 43/2022 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύμφωνα με το 
οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 12-09-2022, 
αξιολογήσει εκ νέου τη διορθωμένη-αποσαφηνισμένη οικονομική προσφορά της 
εταιρείας SQS Service Quality Systems A.E, του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α΄/15.07.2010) σε εφαρμογή της αρ. 1252/2022 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της 
ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, και γνωμοδότησε 
τα κάτωθι: 

[Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 10:00, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε, η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 
137/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 375/2022 Απόφαση, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών της 
Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με από 09-09-2022 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου, 
αποτελούμενη από τους κατωτέρω: 
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1. Πρίσκου Νίκη - Ιωάννα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  ΠΕΑΑ της 
Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρος  
2. Βασιλείου Αλέξανδρο, υπάλληλο του τμήματος Αλιείας της ΠΕΑΑ της Περιφέρειας 
Αττικής, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως μέλος 
3. Γιαννάκη Γεώργιο, υπάλληλο του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας 
Περιβάλλοντος της Π.Ε.Α.Α  της Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών, ως μέλος 
4. Παπαδόπουλο Δημήτριο, υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
ΠΕΑΑ της Περιφέρειας Αττικής, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως μέλος, 

 
με τη παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως Μπαλαντινάκη Αικατερίνης, υπαλλήλου της 
Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας  του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, 

 
προκειμένου να αξιολογήσει εκ νέου τη διορθωμένη-αποσαφηνισμένη οικονομική προσφορά 
της εταιρείας SQS Service Quality Systems A.E, του άρθρου 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 
115/Α΄/15.07.2010) σε εφαρμογή της αρ. 1252/2022 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της 
ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, στα πλαίσια του 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ. Αριθ. 4/2021 Διακήρυξης κάτω των ορίων, για 
την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται 
οι υπηρεσίες της Π.Ε Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α, στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
παρούσης (ΕΣΗΔΗΣ :141435)  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την υπ΄αριθ.1252/2022 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. που αφορούσε 
στην από 27.06.2022 Προδικαστικής Προσφυγής του οικονομικού φορέα “FANTASY 
CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE” 

2. Το αριθ. 819584/31.08.2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. προς την εταιρεία SQS Service Quality Systems A.E για την 
υποβολή διορθωμένης οικονομικής προσφοράς και διευκρίνησης του υπολογισμού του 
ωρομισθίου, σε εφαρμογή της αρ. 1252/2022 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου της 
ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. καθώς και του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει 

3. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 862956/12.09.2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή η διορθωμένη οικονομική 
προσφορά και οι σχετικές διευκρινήσεις της εταιρείας SQS Service Quality Systems 
A.Ε.  

4. Το αριθ. 14/2022 Πρακτικό της Επιτροπής περί κατακύρωσης του εν λόγω 
διαγωνισμού στην εταιρείας SQS Service Quality Systems A.Ε. 

5. Την υπ. αριθ. 04/2021 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
της Π.Ε.Α.Α.  

6. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω διαδικασία, 
 
συνδέθηκε στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό της Προέδρου της, για την 
αξιολόγηση της διορθωμένης-αποσαφηνισμένης οικονομικής προσφορά της εταιρείας SQS 
Service Quality Systems A.E, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 141435 και μετέβη στην 
«Επικοινωνία» όπου από εκεί ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό της. 
 
Η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 
1) Η εταιρεία SQS Service Quality Systems A.E, υπέβαλε εμπρόθεσμα και ορθά 
συμπληρωμένους τους Πίνακες 1,2,3,4,5,6,7 & 8 της οικονομικής προσφοράς καθώς και 
διευκρινήσεις για τον υπολογισμό του ωρομισθίου, τα οποία κρίθηκαν αμφότερα αποδεκτά, 
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2) Η οικονομική προσφορά της εταιρείας SQS Service Quality Systems A.E, παραμένει η ίδια 
και εξακολουθεί να είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής. 
 
Με βάση τα ανωτέρω και σε συμμόρφωση της αρ. 1252/2022 Απόφασης του 2ου Κλιμακίου 
της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ., η επιτροπή  
     

γνωμοδοτεί ομόφωνα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Να παραμείνει προσωρινός μειοδότης η εταιρεία SQS Service Quality Systems A.E, με 

ποσό προσφοράς 112.320,00 € χωρίς ΦΠΑ (139.276,80 € με ΦΠΑ) και 
2. Να κατακυρωθεί εκ νέου ο Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε 
Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α, 
στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Π.Ε.Α.Α καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο 
Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ) Ανατολικής 
Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στην μειοδότρια εταιρεία SQS Service 
Quality Systems A.E και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 112.320,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. (139.276,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
Μετά από αυτά η επιτροπή επικύρωσε το παρόν πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε σε 3 
αντίγραφα και η Πρόεδρος αυτής έλυσε την συνεδρίαση. ] 

 
εισηγείται 

 
Τη λήψη απόφασης, περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 43/2022 Πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 
και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α και 
ως εκ τούτου την εκ νέου κατακύρωση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1252/2022 Απόφασης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΓΑΚ 908/28-6-2022), του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για  
την  παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής 
Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, στην μειοδότρια εταιρεία «SQS Service Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στη Μεταφόρφωση, στην οδό Γ. Παπανδρέου 145 & 
Μυτιλήνης,  Τ.Κ. 14452, με Α.Φ.Μ.: 999397656, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, στην τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς, ήτοι 112.320,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (139.276,80€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.-  

 
Σημειώνεται ότι στα άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει, προβλέπονται 

οι προθεσμίες  για την αναστολή της σύναψης σύμβασης. 
 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 43/2022 Πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
της Π.Ε.Α.Α, καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α και ως εκ τούτου την εκ νέου 
κατακύρωση, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 1252/2022 Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΓΑΚ 908/28-6-
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2022), του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για  την  παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας στο κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 
Αττικής (κτίριο Λίρα), της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Α.Α., στα κτίρια των 
Αγροτικών Κτηνιατρείων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.Α.Α., καθώς και 
στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και το 1ο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, 
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Ανατολικής Αττικής, για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην μειοδότρια εταιρεία «SQS Service 
Quality Systems A.E ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στη 
Μεταφόρφωση, στην οδό Γ. Παπανδρέου 145 & Μυτιλήνης,  Τ.Κ. 14452, με Α.Φ.Μ.: 999397656, 
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών, στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 112.320,00€ χωρίς 
Φ.Π.Α. (139.276,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα όσα ανωτέρω 
εκτέθηκαν.-  

 
Σημειώνεται ότι στα άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει, προβλέπονται οι 
προθεσμίες  για την αναστολή της σύναψης σύμβασης. 

 
 
 

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

➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει 
την ανωτέρω απόφαση.  

➢ 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 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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