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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3586/2018
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα
μέλη της, στις 29-11-2018.
Θέμα 37ο
Έγκριση πρακτικού με αρ. 8/2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά
αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72 του 4ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά με
αρ. Διακ/ξης 2/2018 στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Τζίβα Αιμιλία
 Βρύνα Φωτεινή
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Χρυσικός Φώτιος
 Νερούτσου Μαρία
 Πελέκης Ζαχαρίας
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία
Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 240823/03-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Π.Ε. Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
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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 με τον Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α 14-4-2014) και ισχύει
2. Το Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
19/Α/95)
3. 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)
4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
– εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει.
5. 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.»
6. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013), όπως ισχύει
7. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α 28-6-2014)
8. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1650/8-8-2014,Τεύχος Α’), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
9. 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).
10. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α 2014)
11. Τον Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο. 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
13. Το άρθρο. 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες
διατάξεις».
14. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007).
15. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005
16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ. A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ
2822/’Β/14-12-2011) και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει.
18. Το Π.Δ 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
19. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
46 του ν. 3801/2009 (Α' 163) "Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης".
20. Την με αρ. πρωτ. Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων»
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21. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»
22. Την με αρ. πρωτ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
23. Την υπ΄αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ. Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
24. Την υπ’ αρ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», η οποία δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-3-2017, όπως συμπληρώθηκε με την υπ΄ αρ. 79075/12-04-2017 (ΦΕΚ
176/Υ.Ο.Δ.Δ/18-04-2017) και ισχύει.
25. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ 1301/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
26. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο».
27. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (ΦΕΚ 1876/τ.Β/2012) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω
των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων».
28. Την υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/τ.Β/2013) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της
ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη
γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή
ΝΠΙΔ».
29. Την υπ’αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης,
ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού
πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών), ως
Εντεταλμένων Γραφείων» (ΦΕΚ 1876/τ. Β’/13-6-2012).
30. Το υπ’αριθμ. 5614/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-4-2016 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
Αθηνών (ΟΑΣΑ) σύμφωνα με το οποίο «τα μέσα μαζικών μεταφορών δεν είναι κατάλληλα για
τη μαζική και οργανωμένη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους (ζώνες ασφαλείας,
καθίσματα, αγκυρώσεις ζωνών – καθισμάτων, ΦΕΚ 1174/15-5-2013)».
31. Την με αριθμό. 24001/14.6.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449 Β΄ 14.6.2013) όπως αυτή
ισχύει» και ειδικά το άρθρο 2 του Κεφ. Γ’ (εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007, τη
μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί
τους όρους ασφαλούς μεταφοράς).
32. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της
24001/11.6.2013».
33. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την
υπ’αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
34. Την υπ΄ αρ. 31636 Απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 24001/11-6-2013
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» ΦΕΚ τ. Β 1931/9-9-2015
35. Το υπ’αριθ. πρωτ. 65588/05-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με το οποίο γνωστοποιείται
ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη μεταφορά των
μαθητών, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από τους Δήμους της
Περιφέρειας Αττικής.
36. Την με αρ. 433/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των
Ανοικτών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει,
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37. Το υπ’αριθ. πρωτ. 19350/2-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο
διαβιβάζεται βεβαίωση της Αντιπεριφερειάρχη κας Τασούλη Ελισσάβετ με την οποία βεβαιώνει
ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη μεταφορά των μαθητών.
38. Την υπ’ αριθμ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας
και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ΄ αρ. 112/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
39. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
40. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού
91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 &
2019-2020, σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, Ε.Φ.
01072, 02072, 03072, 04072, 05072, 06072, 07072 & 08072 και ΚΑΕ 0821.
41. Την υπ’αρ. 883/2018 ( ΩΝΜ87Λ7-ΦΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αρ.778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και την υπ’αρ.1219/2018 (ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 883/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
42. Την υπ’ αρ. πρωτ.111917/07-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΘ37Λ7-ΗΓ2 & ΑΔΑΜ:18REQ003225612)
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και
ΕΦ 07.072 με α/α2531 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ.2591.
43. Την υπ’ αρ. 6/2016 διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου
27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 20172018, 2018-2019 & 2019-2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο
ή ομάδα δρομολογίων επιμέρους Διαγωνισμού
44. Το άρθρο 63 του Ν.4415/2016(ΦΕΚ159/τ.Α΄/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/20-9-2018) και ισχύει.
45. Την ανάγκη ανάθεσης Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 μέσω
της προκήρυξης επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών,
λόγω νέων αναγκών που προέκυψαν για το επόμενο σχολικό έτος.
46. Το υπ’ αρ. πρωτ οικ.32967/14-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, η οποία είναι αρμόδια
για τον σχεδιασμό και την κοστολόγηση των δρομολογίων για την μεταφορά των μαθητών που
πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ.24001/146-2013 όπως ισχύει, με το
οποίο διαβιβάστηκαν ο πίνακας με τα δρομολόγια μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διενέργεια του Δ΄ Επιμέρους Διαγωνισμού για το
σχολικό έτος 2018-2019.
47. Την με αριθμό 1697/2018 (ΑΔΑ:7ΔΛΓ7Λ7-Κ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’αρ.2/2017 Διακ/ξης του 4ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά για την μεταφορά μαθητών.
48. Την με αρ. 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003344485) Διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού
Π.Ε. Πειραιά για την μεταφορά μαθητών.
49. Το με αρ.πρωτ.152794/01-08-2018 της Δ/νσης Παιδείας με θέμα «Παροχή συγκριτικών
στοιχείων».
50. Την υπ’αρ.2219/2018 (ΑΔΑ:ΨΧΟΡ7Λ7-6ΦΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με τη
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών της Διακ/ξης
2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών
(ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
51. Το υπ’αρ.πρωτ.236565/27-11-2018 αίτημα της εταιρείας Γ.ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. για
αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72.
52. Την υπ’αρ.πρωτ.οικ.236720/27-11-18 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάσαμε το
αίτημα της εταιρείας Γ.ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον Πρόεδρο της πενταμελούς
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72.
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53. Το με αρ. 8/2018 κάτωθι Πρακτικό της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης
της Π.Ε. Πειραιά που αφορά την αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72 της υπ’αρ.
2/2018 Διακ/ξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο εφαρμογής του
ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 08/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-2019)
Στoν Πειραιά σήμερα 29-11-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ. συνήλθε μετά από την με αρ.
πρωτ. 44/27-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών Διαγωνισμών & των Διαδικασιών
Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. αρ.
433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά (Ακτή
Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς) για τον έλεγχο δικαιολογητικών για την αντικατάσταση των οχημάτων
που αφορούν το δρομολόγιο 72 της Δ/ξης 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε.
Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη :
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχόντω
3. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική
4. Τακτικό μέλος, κος. Σωτηρόπουλος Ευάγγελος
5. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία
Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:
 Την ανωτέρω διακήρυξη,
 Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
 Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 2444/2018,
 Την υπ.αρ. 3013/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΕ Αττικής.
 Το υπ. Αρ. πρωτ. οικ.236720/27-11-2018 του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ Πειραιά με το
οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα της εταιρείας «Γ.ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για
τροποποίηση οχημάτων του δρομολογίου 72 του Δ’ Επιμέρους Διαγωνισμού Μεταφοράς
Μαθητών,
 Τα υποβληθέντα στοιχεία της εταιρείας «Γ.ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»,
γνωμοδοτεί υπέρ τη αντικατάστασης του οχήματος ΥΚΡ 6141 (βασικό του δρομολογίου 72) με το
ΒΙΚ 2969 και του ΥΧΤ 9050 (εφεδρικό του δρομολογίου 72) με το ΥΖΙ 9393.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία
θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα
παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής .
Η υπηρεσία εισηγείται
στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής να αποφασίσει:
Την έγκριση ή μη του πρακτικού με αρ.8/2018 της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της
Π.Ε. Πειραιά που αφορά την αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72 του 4ου επιμέρους
διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά, με αρ.Διακ/ξης 2/2018, στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του πρακτικού με αρ.8/2018 της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά
που αφορά την αντικατάσταση οχημάτων του δρομολογίου 72 του 4ου επιμέρους διαγωνισμού της
Π.Ε. Πειραιά, με αρ.Διακ/ξης 2/2018, στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών
(ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Τζίβα Αιμιλία
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας
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