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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 74η
Απόφαση υπ’ αριθ. 3636/2018
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 13ο εκτός ημερήσιας διάταξης
Λήψη απόφασης ή μη για την ανάθεση εκτέλεσης του αριθ. 125 δρομολογίου στον προσωρινό
ανάδοχο που ορίστηκε στην υπ΄αριθ. 3290/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Σαπουνά Αγγελική
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Τσούπρα Ιωάννα
 Λεβέντη Αγγελική
 Μεταξά Ειρήνη
 Χριστάκη Μαρία
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Τζίβα Αιμιλία
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Βρύνα Φωτεινή
 Μπαλού Αλεξάνδρα
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία
Ντόβα.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα. Μαστραντωνάκη,
η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ
85 Α/11-4-2012) και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρο 6, περίπτωση 14, τον Ν.4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/14-4-2014) καθώς και το Ν.4555/2018 και ισχύει.
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2. 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».
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.»
5. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α/2015) «ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37.
6. Το ν.4286/2014 (ΦΕΚ Α' 194/19-09-2014) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος
αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις».
7. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
9. Τον ν. 4257/2014 (Α' 93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον ν. 4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα διατάξεις της
παρ.14 του άρθρου 6.
12. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
13. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-07-2018 (Β' 2780) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
«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».
14. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής» όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει.
15. Την με υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής».
16. Tην υπ΄αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, περί
έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την αριθ. 180/2018 (ΑΔΑ:
62Μ97Λ7-3ΙΡ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα την έγκριση 2ης αναθεώρησης
προγράμματος προμηθειών 2018 καθώς και την υπ’ αριθμ.277/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ)
Απόφαση – Ορθή επανάληψη- του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση 3ης
αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών έτους 2018.
17. Tην υπ΄αριθμ. 425/30-11-2017 (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με
θέμα την Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την αριθ.
84/2018 (ΑΔΑ: 65ΝΟ7Λ7-9ΑΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 1η
αναμόρφωση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018, την αριθ.
181/2018 (ΑΔΑ: 6ΥΖΠ7Λ7-Λ0Φ) με θέμα την έγκριση 2ης τροποποίησης Προϋπολογισμού
Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2018 και την αριθ
18. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018.
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19. Την υπ’ αριθμ. 105159/36993/29-12-2017 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, την Α.Π. 23201/8723/20-4-2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της
υπ΄αριθ. 84/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου», την Α.Π. 55780/19589/2018
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη
νομιμότητα της υπ΄αριθ. 181/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής» και την Α.Π. 93032/30380/22-11-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Τεκμαιρόμενη νομιμότητα της υπ΄αριθ. 278/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής»
20. 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).
21. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της
24001/11.6.2013».
22. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την
υπ’αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
23. 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
24. 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.
25. 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.
26. Την υπ΄αρ. 981/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 6/2016 Διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΑΔΑ: 6ΔΡΟ7Λ7-Ξ2Υ).
27. 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
28. Την με αριθμό 1704/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας (ΑΔΑ: ΩΔΓ97Λ7-ΑΑΑ).
29. Την με αρ. 3/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003345592) 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού, στο
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019.
30. Τα με αρ πρωτ. 181591/2018 , 121719/2018 και 192320/2018 έγγραφα της Δ/νσης Παιδείας με
τα οποία μας διαβιβάστηκαν πίνακες με τα υπ’ αριθ. 121,122,123 και 124 νέα δρομολόγια
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019 .
31. Την υπ΄αριθ. 2426/2018 (ΑΔΑ: 9ΟΖ17Λ7-41Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:
«Έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους 230.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε.
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019, και ειδικότερα
για τις νέες ανάγκες που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού, στο
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του π.δ. 60/2007».
32. Την υπ’ αρ. πρωτ. 171517/2018 (ΑΔΑ:ΨΕΖΝ7Λ7-Λ3Ζ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από
την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και ΕΦ 04.072 με α/α 2949 στο βιβλίο
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ.3121.
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33. Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018),
όπου ορίζεται ότι : «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την
προκήρυξη των διαγωνισμών […], η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της […], να
αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’
εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).».
34. Το με α.π. 208953/2018 έγγραφο της Δ/νση Παιδείας με το οποίο ενημερωθήκαμε για την
ανάγκη εκτέλεσης του αριθ.125 νέου δρομολογίου
35. Την αριθ. 3214/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΓΘ7Λ7-Ο9Σ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η προσφυγή σε διαπραγμάτευση, σε
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την κάλυψη των αναγκών του με α/α/
125 νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, έως 30/6/2019.
36. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.222529/9-11-2018 Ανακοίνωση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου
Τομέα Αθηνών για τη Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, την Τρίτη
13/11/2018 και ώρα 09:30 π.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
37. Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια προέκυψαν μετά την προκήρυξη του επιμέρους
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών και καθώς κρίνεται
απαραίτητη η μεταφορά των μαθητών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
38. Την αριθ. 3290/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΦΩ7Λ7-ΟΘΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την
οποία κατόπιν διαπραγμάτευσης αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης για το α/α 125
δρομολόγιο η Σελίμη Φιλιώ.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την ανάθεση της εκτέλεσης ή μη του α/α 125 δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην αριθ. 3290/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις διατάξεις του
άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018).
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει
Την ανάθεση της εκτέλεσης του α/α 125 δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη -Σελίμη Φιλιώ-,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3290/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις
διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-9-2018).

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Σαπουνά Αγγελική
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική
Μεταξά Ειρήνη
Χριστάκη Μαρία
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