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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 4η
Απόφαση υπ’ αριθ. 154/2019
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-01-2019, 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. 24147 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη
της, στις 24-01-2019.
Θέμα 9ο
Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 2/17-1-2019 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών της ΠΕΔΑ αναφορικά με την
αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δρομολόγια για μεταφορά
μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης
σχολ. Έτους 2018-2019-Α΄τρίμηνο.
Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Αλεξίου Αθανάσιος
 Δημάκος Δημήτριος
 Μπαλάφας Γεώργιος
 Σαπουνά Αγγελική
 Τζίβα Αιμιλία
 Βρύνα Φωτεινή
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Τα αναπληρωματικά μέλη:
 Νερούτσου Μαρία
 Μεθυμάκη Άννα
Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
 Στεργίου Ιωάννα
 Καράμπελας Κωνσταντίνος
 Μπαλού Αλεξάνδρα
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά
Δημητροπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα
Φραγκιαδάκη η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.
4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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με τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»,
όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/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. Τον Ν. 4013/2011 «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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4038/2015 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/02-02-2012).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και
Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
8. Τον Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄/13-11-2017) «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
10. Τις διατάξεις του 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».
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/201 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α’/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β’/2011) «Έγκριση
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική
τροποποίηση - κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/2016) «Έγκριση της υπ αριθ.
438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
13. Την υπ. αρ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
«Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής»
14. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.48105/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
114/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 122/15-3-2017 και το ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 176/18-4-2017
15. Την υπ’ αριθ. οικ.184244/2014 (ΦΕΚ 599/τ.) Υπαλλήλων Εδικών Θέσεων και Οργάνων
Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα/30-09-2014) απόφαση της
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμός Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής».
16. Την υπ’ αριθμ. 425/2017 (ΑΔΑ :6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με
θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018»,
17. Την υπ’ αριθ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ8-Π7Γ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες και υπηρεσίες της
Περιφέρειας Αττικής έτους 2018».
18. Την υπ’ αριθ. 67110/07-04-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΩΔ7Λ7-ΡΕΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 12.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
πολυετούς υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0821 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 212 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ, την υπ. αρ.341/2-1-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(ΑΔΑ:ΨΔΟΔ7Λ7-5ΘΦ), την υπ. αρ. 139990/5-7-2017 (ΑΔΑ:6A5Ω7Λ7-ΥΑΒ) μερική ανάκληση
της ανάληψης υποχρέωσης και την υπ. αρ. υπ. αρ.πρωτ. 1986/3-1-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΙΠ7Λ7-ΚΙΑ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
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19. Τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) άρθρο 63 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 108108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το
άρθρο 21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ. Α΄/20-9-2018 «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των
περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης
λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις».
20. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού,
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016
(Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) και ειδικότερα της παρ. 1.
21. Το υπ. αρ. 227117/15-11-2018 και το υπ. αρ. 226977/14-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Παιδείας για δρομολόγια για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του
διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης για το Α΄ τρίμηνο σχολ. Έτους 2018-2019
22. Την υπ. αρ. 3374/2018 (ΑΔΑ:ΨΓΘΟ7Λ7-ΔΧΩ) απόφαση με θέμα: «Έγκριση διενέργειας
διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών
Π/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης σχολ.
Έτους 2018-2019 Α΄τρίμηνο»
23. Την υπ. αρ. 3493/2018(ΑΔΑ:ΩΩΠΧ7Λ7-Λ12) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα:
«Διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Π/θμιας Εκπ/σης της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής για
δρομολόγια για μεταφορά μαθητών Α/θμιας Εκπσης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού
αντικειμένου της κολύμβησης σχολ. Έτους 2018-2019-Α΄τρίμηνο»
24. Τους έγκαιρα κατατεθειμένους φακέλους από τους προσωρινούς μειοδότες με δικαιολογητικά
κατακύρωσης
25. Το υπ. αρ. 2/17-1-2018 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ
το οποίο αναφέρει τα εξής:
Στην Ελευσίνα την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής
ενότητας Δυτικής Αττικής, συνήλθε και συνεδρίασε η Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Ανοιχτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με
την αρ. πρωτ. 1/2019 πρόσκληση για την:
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν τη
διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης Π/θμιας Εκπ/σης της
Περιφέρειας Αττικής-ΠΕΔΑ για το σχολικό έτος 2018-2019.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 236/18 (ΑΔΑ : ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) και
2632/18 (ΑΔΑ: 66Ψ57Λ7-8ΦΚ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τον
ορισμό των μελών της επιτροπής, οι παρακάτω :
1. ΛΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως πρόεδρος της επιτροπής
2. ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ως τακτικό μέλος
3. ΑΛΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Κλάδου ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ως
τακτικό μέλος
4. ΡΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ως τακτικό μέλος
5. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ως αναπληρωματικό μέλος
Χρέη Γραμματέα
εκτέλεσε η ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ως γραμματέας της επιτροπής.
Η Επιτροπή συνεδρίασε, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της το
υπ.αρ.πρωτ 261057, 260097, 257777, 256909, 250298, 249924/14-01-19 έγγραφο του Τμήματος
Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α..
Η επιτροπή αποσφράγισε και τους φυσικούς φακέλους, μονογράφοντας αυτούς και τα
περιεχόμενα σε αυτούς δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Σύμφωνα και με την υπ’αριθ 3493/2018 (ΑΔΑ: ΩΩΠΧ7Λ7-Λ12) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, δικαιολογητικά κατακύρωσης υπέβαλαν οι παρακάτω προσωρινοί μειοδότες:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6

Προμηθευτής
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΕΠΕ
ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ
ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΜ ΟΕ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου
250298/13-12-2018
257777/21-12-2018
256909/20-112-2018
249924/13-12-2018
261057/27-12-2018
260097/24-12-2018

Στην συνέχεια, αφού μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,
αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
Για τους προσωρινούς μειοδότες διαπιστώθηκε ότι έχουν προσκομιστεί ελλιπή
δικαιολογητικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν σε
φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο
αυτή θα ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 5 του Ν. 4415/2016. Επισημαίνεται ότι μέχρι να
προσκομιστούν τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά η επιτροπή γνωμοδοτεί αρνητικά:
α/α

Ανάδοχος

Αριθμός
δρομολογίου

1

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

1

2

ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

2

3

4

ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ
ΕΠΕ

ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΟΜ
Ο.Ε

3

4

Ελλιπή δικαιολογητικά
1. Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, και αναφέρεται στα ειδικά δικαιολογητικά
κατακύρωσης, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη ή νομίμως
επικυρωμένη
2. Η ειδική κάρτα (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι) του Χρυσομάλλη Κωνσταντίνου δεν
είναι σε ισχύ από την 03/12/201.8
3. Προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης λήξης 31/12/2018 αντί για νομίμως επικυρωμένο ή
πρωτότυπο, το οποίο θα έπρεπε να είναι σε ισχύ για όλη την διάρκεια
της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της.
1. Δεν προσκομίστηκε πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής που
να προκύπτει ότι α)δεν τελει σε πτώχευση β) δεν τελεί σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση
2. Δεν προσκομίστηκε πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής που
να προκύπτει ότι α) δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση β)δεν τελεί σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση
3. Δεν προσκομίσθηκε πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης Απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
4. Δεν προσκομίστηκε Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του
Ν.3588/2007 (Α΄153)
Αντί των ανωτέρω (1) έως (4), έχει υποβληθεί Ένορκη Βεβαίωση με την
οποία δηλώνει τα ανωτέρω, η οποία όμως δεν αντικαθιστά τα
πιστοποιητικά της αρμόδιας αρχής.
1. Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,
όπως εκάστοτε ισχύει, και αναφέρεται στα ειδικά δικαιολογητικά
κατακύρωσης, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη ή νομίμως
επικυρωμένη.
1. Στην ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν έχουν δηλωθεί
τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με
αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους.
2. Δεν προσκομίστηκε πιστοποιητικό δικαστικής ή διοικητικής αρχής που
να προκύπτει ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
3. Δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο
να πιστοποιείται η εγγραφή της εταιρείας σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά τους και ότι εξακολουθούν να είναι εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της οικ 246131/7-12-2018 ειδοποίησης.
4. Δεν έχει προσκομισθεί βεβαίωση επιμελητηρίου ή το τελευταίο
τροποποιημένο καταστατικό από το οποίο να προκύπτει η
εκπροσώπηση της εταιρείας.
5. Προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού συμφωνητικού
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μίσθωσης αντί για νομίμως επικυρωμένο ή πρωτότυπο.
1. Δεν έχει υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει:
Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης
Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά
τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ.118/2007. Εάν η ποινή του
αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το
χρονικό αυτό διάστημα.
Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που
θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με
αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους
Δ) ότι με δική του μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνει στην ανανέωση
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν
άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου, ασφαλιστική
κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι
στη διάθεση της Υπηρεσίας, οποτεδήποτε ζητηθούν
2. Υποβλήθηκαν φωτοαντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για
το κύριο και το εφεδρικό όχημα, χωρίς την ανάλυση των ασφαλιστικών
καλύψεων και των ασφαλιζόμενων ποσών, ώστε να διαπιστωθεί εάν
καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Να προσκομιστούν οι
υπόλοιπες σελίδες των ασφαλιστηρίων.
3. Προσκομίστηκε απλό φωτοαντίγραφο Ιδιωτικού συμφωνητικού
μίσθωσης αντί για νομίμως επικυρωμένο ή πρωτότυπο.
4. Φωτοαντίγραφο της ειδικής κάρτας Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι. των οδηγών που
να είναι σε ισχύ.
1. Το υποβληθέν αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έχει ημερομηνία
έκδοσης η οποία έχει παρέλθει του χρονικού ορίου των τριών μηνών
πριν την κοινοποίηση τη σχετικής ειδοποίησης (οικ 246131/7-12-2018)
και δεν έχει υποβληθεί σχετικό αντίγραφο βεβαίωσης υποβολής
αιτήματος για την επανέκδοσή του.
2. Υποβλήθηκε φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το
ΙΜΝ2888, χωρίς την ανάλυση των ασφαλιστικών καλύψεων και των
ασφαλιζόμενων ποσών, ώστε να διαπιστωθεί εάν καλύπτονται οι
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Να προσκομιστούν οι υπόλοιπες σελίδες
του ασφαλιστηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
την έγκριση ή μη του υπ. αρ. υπ. 2/17-1-2019 πρακτικού της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης
των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών της ΠΕΔΑ αναφορικά με την
αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης, για δρομολόγια για μεταφορά
μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της ΠΕΔΑ στα πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης
σχολ. Έτους 2018-2019-Α΄τρίμηνο
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Την παράταση έως 08/02/2019 για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών από τους
προσωρινούς μειοδότες λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω υπηρεσίας.
 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα και το αναπληρωματικό μέλος
κα Μεθυμάκη δηλώνουν λευκό.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτριος
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Τζίβα Αιμιλία
Βρύνα Φωτεινή
Αδαμοπούλου Αικατερίνη
Νερούτσου Μαρία
Καραμάνος Χρήστος
Μεθυμάκη Άννα
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