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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 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2199/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 05-10-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 814022/30-09-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 30-09-2021. 

 
Θέμα 22ο    

Λήψη απόφασης αναφορικά με αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν πριν  της υπογραφής των 
σχετικών συμβάσεων οι επτά (7) ανάδοχοι της υπ’αρ. 1/2020  (ΑΔΑΜ: 20PROC007142584)   
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων  της Π.Ε. Νοτίου 
Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών  κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 
2020-2021 και 2021-2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Μαστραντωνάκη (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
1. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), και αρ. 457959/7-7-2020 (ΦΕΚ 

2763/Β/2020)     Αποφάσεις  του Περιφερειάρχη καθώς και την 625207/23-07-2021 (ΑΔΑ: 
690Χ7Λ7-8ΕΘ) (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26-07-2021)    Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση     Αρμοδιοτήτων» & 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε   Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και     στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα,  καθώς και την 
υπ.αρ.1002357/28-12-2020 αποφ.    παράτασης θητείας   Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής   (ΦΕΚ 1077 τεύχος  Υ.Ο.Δ.Δ. 29-12-2020) .  

2. Την υπ΄ αρ. 6/2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204). Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών    του    άρθρου 33 του     Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων    της Περιφέρειας  Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 & 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης    τη χαμηλότερη   τιμή ανά 
δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού     
προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και 
της     αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000€.  

3. Την υπ΄αριθ, 1/2020(ΑΔΑΜ: 20PROC007142584)   Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της  Διεύθυνσης     Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. στα πλαίσια του Δυναμικού  
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς     μαθητών δημοσίων σχολείων 
της Περιφερειακής     Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής   για τα     
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022   (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95332) .  

4. Την  υπ΄αριθ. 967/2021 (91B67Λ7-N3H ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας   Αττικής αναφορικά    με ανάδειξη    οριστικών αναδόχων  της προαναφερόμενης 
πρόσκλησης  της ΠΕΝΤΑ και  ανάθεση εκτέλεσης     δρομολογιών σε    αυτούς.  

5. Την με αρ.πρ.687922/17-08-2021 έγγραφη συναίνεση  της υπηρεσίας μας αναφορικά με 
τροποποίηση του   δρομολογίου με α/α/ 121 . 

6. Την με αρ.πρ.  659130/04-08-2021 έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας μας αναφορικά με  
τροποποίηση του   δρομολογίου με α/α 14 .  

7. Την υπ'αρ.593474/14-07-2021   Πρόσκληση  της υπηρεσίας μας για Ηλεκτρονική  Υποβολή και 
Έντυπη    Προσκόμιση   Εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης  στους αναδόχους της 
υπ΄αριθ. 1/2020    (ΑΔΑΜ: 20PROC007142584)   Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της Διεύθυνσης    Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.   

8. ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ 1941/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΝΗ7Λ7-ΠΩ2) Απόφαση της Ο.Ε. με θέμα :  Λήψη απόφασης 
περί      ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους προσωρινούς αναδόχους 
των υπ’αρ. 3/2019     1/2020 , 1/2021 Προσκλήσεων υποβολής οικονομικών προσφορών της 
ΠΕΝΤΑ στο πλαίσιο του     ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών. 

9. Την με αρ.πρωτ.743486/09-09-2021 γνωστοποίηση της υπ.αρ. 1941/2021 (ΑΔΑ:ΩΚΝΗ7Λ7-
ΠΩ2)   Απόφαση της Ο.Ε. 

10. Τους σε φυσική μορφή σφραγισμένους  φακέλους με τα υποβληθέντα σε έντυπη μορφή 
«έγγραφα πριν  την υπογραφή της σύμβασης» των αναδόχων καθώς και την υποβολή των 
παραπάνω εγγράφων  σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, όπως αναλυτικά παρατίθενται κάτωθι:  

 
 

α/
α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & 
ΗΜ/ΝΙΑ υποβολής 

σφραγισμένων 
φακέλων με 

έγγραφα σε έντυπη 
μορφή 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ηλεκτρονική
ς υποβολής 

στο 
ΕΣΗΔΗΣ 

  

1 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ( 
KORONA TRAVEL  )  

618204/22-07-2021 21-07-2021 

2 ΝΙΚ.ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    618489/22-07-2021 21-07-2021 

3 IRIDA TRAVEL IKE 625821/26-07-2021 21-07-2021 
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4 
ΑΦΟΙ Μ.&Γ.ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΠΕ 

626793/26-07-2021 22-07-2021 

5 
ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  
628650/26-07-2021 
717000/01-09-2021 

24-07-2021 
15-09-2021 

6 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
628653/26-07-2021 
761166/15-09-2021 

23-07-2021 
15-09-2021 

7 
Α.ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ(Vavoulis 
Tours)  

631540/27-07-2021 26-07-2021 

 
11. Την υπ'αρ.656210/03-08-2021 Πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς τον Πρόεδρο της 

Πενταμελούς  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Διενέργειας /Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
ανοικτών Διαγωνισμών Διαπραγμάτευσης       που διενεργεί η   Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α.  
για τον  έλεγχο εγγράφων  πριν την υπογραφή σύμβασης .  

12. Το γεγονός ότι ο χρόνος που ορίστηκε από την Δ/νση Οικονομικών για την κατάθεση εγγράφων 
πριν την υπογραφή  σύμβασης των επτα   (7) αναδόχων της υπ΄αριθ.1/2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)  Πρόσκλησης Υποβολής     Οικονομικών Προσφορών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος      Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου       Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022    δεν είναι        αποκλειστικός αλλά ενδεικτικός. 

13. Το γεγονός ότι όλοι οι ανάδοχοι έχουν προσκομίσει μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του συστήματος       ΕΣΗΔΗΣ , την Υπεύθυνη Δήλωση περί οψιγενών μεταβολών,  κατά την 
έννοια του  άρθρου 104 του Ν.4412/2016,      όπως απαιτείται από το άρθρο 105 του ιδίου 
νόμου  . 

14. Τα υπ’αριθμ.  13-1 /09-08-2021 και 13-2 /16-09-2021 πρακτικά της αρμόδιας γνωμοδοτικής 
επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση    των «εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης»  
τα οποία παρατίθενται κάτωθι : 

 
 ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13-1 στις  09-08-2021 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 09-08-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 656210/03-08-2021 πρόσκλησή 
της, συνήλθε σε συνεδρίαση η 5 ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
626/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ997Λ7-137) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
Κλήθηκαν  όλα τα μέλη της επιτροπής τακτικά και αναπληρωματικά εκ των οποίων τα τακτικά μέλη 
Ιατρού Αθανασία ,Γεμενετζή Βασιλική και Ανωγειανάκη Δόμνα –Μαρία απουσίαζαν με κανονική 
άδεια. 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής:  

- Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

- Αποστόλου Σταυρούλα , τακτικό μέλος 

- Βέλλιος   Θωμάς , αναπληρωματικό μέλος 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και των σε έντυπη μορφή, 
εντός σφραγισμένων φακέλων, υποβληθέντων εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης των 
αναδόχων της 1/2020 Πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νότιου 

ΑΔΑ: Ω84Ω7Λ7-24Ω



 4 

Τομέα Αθηνών (Α/Α συστήματος 95332), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

Έπειτα από τη μονογραφή και αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα υποβληθέντα σε 
έντυπη μορφή «έγγραφα πριν την υπογραφή της σύμβασης» και το άνοιγμα των ηλεκτρονικώς 
υποβληθέντων εγγράφων, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
διαπιστώθηκε ότι προσήλθαν επτά(07) ανάδοχοι για την εκτέλεση των δρομολογίων, οι οποίοι 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:.  

 

α/α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ 
υποβολής σφραγισμένων 
φακέλων με έγγραφα σε 
έντυπη μορφή 

ΗΜ/ΝΙΑ ηλεκτρονικής 
υποβολής στο 
ΕΣΗΔΗΣ 
  

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ  
ΜΟΝ.ΕΠΕ 
Διακριτικός τίτλος 
ΚΟRONA TRAVEL 
 
 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 
618204/22-7-2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα  πριν την υπογραφή της 
σύμβασης όπως : λίστα 
οχημάτων  για το 120 
δρομολόγιο,  άδειες 
κυκλοφορίας για το YTE 3541 
βασικό και  για το εφεδρικό με 
αρ.κυκλ. YTE 3542, 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια , Δελτία 
τεχνικού ελέγχου και Υπεύθυνες 
δηλώσεις των οδηγών και 
συνοδών  που δηλώνουν ότι δεν 
έχουν  παραπεμφθεί  για κανένα 
αδίκημα, επίσης  Υπεύθυνη 
δήλωση για τις οψιγενείς  
μεταβολές του κ.  ΣΙΑΜΟΥ  
ΙΩΑΝΝΗ  και Ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης 
λεωφορείων. 

Κατάθεση  
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 21-7-
2021 
 

2 ΝΙΚ. ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 
618489/22-7-2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα πριν την υπογραφή 
της σύμβασης όπως: λίστα 
οχημάτων για το 21 
δρομολόγιο ,άδεια 
κυκλοφορίας  για το ΥΤΖ 
8552 Λεωφορείο  και το ΤΑΑ 
3950 Ε.Δ.Χ. εφεδρικό  , 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια,  
Δελτία τεχνικού ελέγχου, 
Ιδιωτικό συμφωνητικό  
μίσθωσης ΕΔΧ και Υπεύθυνη 
δήλωση του οδηγού  που 
δηλώνει ότι δεν έχει  
παραπεμφθεί  για κανένα 
αδίκημα & Υπεύθυνη δήλωση 
για τις οψιγενείς μεταβολές  
του κ. Ν.ΤΣΟΤΡΑ 

Κατάθεση 
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 
21-7-2021 
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3 ΙΡΙΔΑ ΤRAVEL ΙΚΕ 

Κατατέθηκε ο αρ.πρωτ. 
625821 26/07/2021  
έντυπος   φάκελος  με τα 
υποβληθέντα έγγραφα  
πριν  την  υπογραφή της  
σύμβασης όπως: λίστα  
οχημάτων  για το 20 και 
121 δρομολόγιο ,  
άδειες    κυκλοφορίας για 
το ΤΑΑ 4919Ε.Δ.Χ ,  ΙΡΤ 
5804  & του εφεδρικού  
ΙΚΟ 9932,  
Ασφαλιστήρια   
Συμβόλαια, Δελτία 
τεχνικού  ελέγχου    και   
Υπεύθυνες    δηλώσεις    
των  οδηγών  και     
συνοδού  που 
δηλώνουν  ότι   δεν     
έχουν 
παραπεμφθεί     για  
κανένα αδίκημα. Επίσης 
Υπεύθυνη 
Δήλωση  για οψιγενείς  
μεταβολές  
της νομίμου  
εκπροσώπου  της εν 
λόγω εταιρείας ΝΕΓΚΑ 
ΑΘΗΝΑΣ.      

Κατάθεση 
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 
21-7-2021 

 

.                
4. 

ΑΦΟΙ Μ& Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 

Κατατέθηκε ο 
αρ.πρωτ.  
626793/26/07/2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα 

     πριν  την  υπογραφή της  
σύμβασης όπως: λίστα  
οχημάτων  για το 114 και 115 
δρομολόγιο ,  άδειες    
κυκλοφορίας για τα ΙΥΒ 3655 
και ΙΡΡ 2100λεωφορεία  και 
για το ΥΤΑ 1364  εφεδρικό    ,  
Ασφαλιστήρια   Συμβόλαια, 
Δελτία τεχνικού ελέγχου    και   
Υπεύθυνες    δηλώσεις    των 
οδηγών    και     συνοδών  
που δηλώνουν  ότι   δεν     
έχουν παραπεμφθεί     για  
κανένα αδίκημα. Επίσης, 
Υπεύθυνη δήλωση  του 
ΚΑΚΑΓΙΑ ΗΛΙΑ ως νόμιμου   
εκπροσώπου  της εταιρείας  
για τις  οψιγενείς  μεταβολές. 

    

Κατάθεση    
ηλεκτρονικά  των        
εγγράφων 
22-7-2021 
 

.5. 
ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Κατατέθηκε ο αρ.πρωτ. 
628650 26/07/2021  
έντυπος   φάκελος  με τα 
υποβληθέντα έγγραφα  
πριν  την  υπογραφή της  
σύμβασης όπως: λίστα  
οχημάτων με λάθος 
στοιχεία  πρόσκλησης  
και ΕΣΗΔΗΣ για το 
δρομολόγιο 27  αντί 
για το ορθό 117  
δρομολόγιο .Για  το 
117 δρομολόγιο δεν 
έχουν κατατεθεί  
δικαιολογητικά. Έχει 
κατατεθεί μόνο  η    
Υπεύθυνη    δήλωση     

 Κατάθεση    
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 
 24-7-2021 
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του  ΝΙΟΖΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  για τις 
οψιγενείς  μεταβολές. 
.Συνεπώς 
επισημαίνονται  
ελλείψεις        στον 
φάκελο,   και λάθος 
στοιχεία.. 

.      

                              
6. 

ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Κ    Κατατέθηκε ο αρ.πρωτ. 
628653 26/07/2021  έντυπος   
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα  πριν  την  
υπογραφή της  σύμβασης 
όπως λίστα δρομολογίων  για 
το 14 δρομολόγιο με το ΤΑΑ 
8192 ΕΔΧ (ταξί),άδεια 
κυκλοφορίας του οχήματος, 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
,Δελτίο τεχνικού ελέγχου, 
Υπεύθυνη δήλωση του 
οδηγού ότι   δεν     έχει 
παραπεμφθεί     για  κανένα 
αδίκημα &  ιδιωτικό 
συμφωνητικό παραχώρησης 
του ΕΔΧ  ΤΑΑ 8192. Επίσης 
κατατέθηκε και Υπεύθυνη 
δήλωση για τις οψιγενείς  
μεταβολές. 
Επισημαίνεται ότι δεν 
κατέθεσε 
δικαιολογητικά  σε 
έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή για 
το δρομολόγιο 105.  

.      

Κατάθεση    
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 
23-7-2021 
 

                                               
7. 

Α. ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε  
διακριτικός τίτλος 
Vavoulis tours. 

Κατατέθηκε ο 
αρ.πρωτ.  
631540/27/07/2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα 

      πριν  την  υπογραφή της  
σύμβασης όπως: λίστα  
οχημάτων  για τα  
δρομολόγια ,  118 με το ΚΧΒ 
4416 λεωφορείο και 119  με 
το  ΑΙΡ 9907  λεωφορείο 
,άδειες    κυκλοφορίας  αυτών 
των λεωφορείων καθώς 
επίσης και άδεια κυκλ. για  
ένα εφεδρικό λεωφορείο με 
αρ. κυκλοφορίας ΙΥΒ 9930       
,Ασφαλιστήρια   Συμβόλαια, 
Δελτία τεχνικού ελέγχου    και   
Υπεύθυνες    δηλώσεις    των 
οδηγών  Φωκά Δημητρίου, 
Τσικνιά Γρηγορίου και 
Καλογερά Κων/νου   και     
συνοδών  που δηλώνουν  ότι   
δεν     έχουν παραπεμφθεί     
για  κανένα αδίκημα.  

      Επίσης, Υπεύθυνη δήλωση  
του ΝΑΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑ  ως 
νόμιμου   εκπροσώπου  της 
εταιρείας  για τις  οψιγενείς  
μεταβολές. 

    

Κατάθεση    
ηλεκτρονικά        των 
εγγράφων 
26-7- 2021     
εκπρόθεσμα   κατά  
μία  (1) εργάσιμη  
ημέρα από την 
ημερομηνία που 
υποχρεούται  να τα 
υποβάλλει, σύμφωνα    
με το άρθρο 4 της 
υπ’ αριθμ.  1/2020    
πρόσκλησης     
(ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)     
και της άριθμ. 
αρ.593474/14-7-2021 
Πρόσκλησης της 
Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε Νότιου Τομέα 
Αθηνών. 
 
 

 

 

ΑΔΑ: Ω84Ω7Λ7-24Ω



 7 

 

Τα μέλη της Επιτροπής κατά  την συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των προσκομισθέντων πριν 
την υπογραφή της σύμβασης εγγράφων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ.  1/2020    
πρόσκλησης     (ΑΔΑΜ:20PROC007142584) . Στον ανωτέρω  πίνακα αναφέρονται όλα  τα 
κατατεθέντα έγγραφα και επισημάνσεις από τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων ανά ανάδοχο.  

Ο προσωρινός ανάδοχος των δρομολογίων  118 και 119  A.NAΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ (Vavoulis tours) υπέβαλλε     πλήρη    φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε 
ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, αλλά η υποβολή τους σε ηλεκτρονική μορφή έγινε 26-7-
2021εκπρόθεσμα   κατά  μία  (1) εργάσιμη  ημέρα από την ημερομηνία που υποχρεούται  να τα 
υποβάλλει, σύμφωνα    με το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ.  1/2020    πρόσκλησης     (ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)     και της άριθμ. αρ.593474/14-7-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών. 
Λαμβάνοντας    υπόψη  τα     ανωτέρω  και έχοντας      υπ’ όψη     τις διατάξεις της παρ.5,του 
άρθρου 15 του Ν.4625/2019(ΦΕΚ 139 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις   
του άρθρου εξηκοστού «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», της από 20.03.2020 Π.Ν.Π., όπως      
κυρώθηκε με τον Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 83 Α) η γνωμοδοτική πενταμελής 
επιτροπή  γνωμοδοτεί  ομόφωνα : 
 
1.Υπέρ της  αποδοχής   των     κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη μορφή  
από τον  ανάδοχο  ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ  ΜΟΝ.ΕΠΕ. Διακριτικός τίτλος ΚΟRONA TRAVEL   τα οποία 
κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης είναι πλήρη . 
2.Υπέρ της  αποδοχής   των  κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη μορφή  
από τον  ανάδοχο  ΝΙΚ. ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, τα οποία κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης είναι 
πλήρη. 
3.Υπέρ της  αποδοχής   των  κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη μορφή  
από τον  ανάδοχο ΙΡΙΔΑ ΤRAVEL ΙΚΕ , τα οποία κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης είναι πλήρη. 
4.Υπέρ της  αποδοχής   των  κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη μορφή  
από τον  ανάδοχο  ΑΦΟΙ Μ & Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε , τα οποία κατόπιν 
διενέργειας αξιολόγησης είναι πλήρη. 
5.Υπέρ της  αποδοχής   των    εκπρόθεσμα κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή  από 
τον ανάδοχο A.NAΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (Vavoulis tours)  τα οποία κατόπιν 
διενέργειας αξιολόγησης, είναι πλήρη. 
6. Υπέρ της  αποδοχής   των     κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη 
μορφή από τον ανάδοχο ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ   τα οποία κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης, είναι 
πλήρη και αφορούσαν μόνο το δρομολόγιο 14.Αναφορικά με το 105 δρομολόγιο το οποίο ανήκει 
στο ίδιο δεν κατετέθησαν δικαιολογητικά  το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
Ο ανάδοχος ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  υπέβαλε  ελλιπή  και μη ορθά δικαιολογητικά. 
 
Για το λόγο  αυτό  η  5μελής γνωμοδοτική  επιτροπή  διέκοψε την συνεδρίαση  και ορίστηκε 
συνέχιση της συνεδρίασης , την Πέμπτη  16-9-2021  και ώρα 10.00π.μ. προκειμένου να 
επανεξετάσει τα δικαιολογητικά για το 105 δρομολόγιο του αναδόχου  ΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και τα  
δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλει εκ νέου  ο ανάδοχος  ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
 
 
 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:      1. ΔΑΓΛΑ-ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ,   ώς πρόεδρος 
  

                                                                2.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, τακτικό μέλος   
 
                                                                3. ΒΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, αναπληρωματικό μέλος 
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ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 13 -2 στις  16-09-2021 

 
Στην συνεδρίαση της Πέμπτης 16-9-2021  και ώρα 10:00 μ.μ., προσήλθαν και παρέστησαν  τα 
παρακάτω  μέλη της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κλήθηκαν  όλα τα μέλη της επιτροπής 
τακτικά και αναπληρωματικά εκ των οποίων τα τακτικά μέλη Ιατρού Αθανασία , και Ανωγειανάκη 
Δόμνα –Μαρία απουσίαζαν για λόγους σοβαρά οικογενειακούς.. 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής:  

- Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

- Αποστόλου Σταυρούλα , τακτικό μέλος 

- Γεμενετζή Βασιλική  ,  τακτικό μέλος 

- Βέλλιος  Θωμάς  ,αναπληρωματικό μέλος 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
την συνέχεια της από  9-8-2021  συνεδρίασης για τον έλεγχο  και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικώς 
υποβληθέντων , μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ,καθώς και των 
σε  έντυπη μορφή εντός σφραγισμένων φακέλων ,υποβληθέντων εγγράφων πριν την υπογραφή της 
σύμβασης των αναδόχων της  1/2020 πρόσκλησης  του Τμήματος Προμηθειών της  Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα  Αθηνών(α/α συστήματος 95332), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α. της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 
Στον παρακάτω  πίνακα  αναφέρονται  τα συμπληρωματικά και ελλιπή δικαιολογητικά  έγγραφα από 
την προηγούμενη συνεδρίαση η οποία διεκόπη. 
 
 

α/α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ υποβολής 
σφραγισμένων φακέλων με 
συμπληρωματικά έγγραφα σε 
έντυπη μορφή 

ΗΜ/ΝΙΑ ηλεκτρονικής 
υποβολής στο 
ΕΣΗΔΗΣ 
  

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

ΝΙΟΖΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 717000/1-
9-2021 έντυπος φάκελος  με τα 
υποβληθέντα έγγραφα  πριν την 
υπογραφή της σύμβασης όπως η 
ορθή  λίστα οχημάτων  για το 
δρομολόγιο 117  στην οποία 
αναφέρεται ως βασικό όχημα το 
ΤΑΒ 7964  με οδηγό τον 
ΣΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, και 
ως   εφεδρικό οχημα   το ΤΑΑ 
3166  με οδηγό τον ΝΙΟΖΑ ΧΑΡ. ,  
άδειες κυκλοφορίας για τα 
αναφερόμενα οχήματα ,  
Ασφαλιστήρια  συμβόλαια , Δελτία 
τεχνικού ελέγχου και Υπεύθυνες 
δηλώσεις των οδηγών   που 
δηλώνουν ότι δεν έχουν  
παραπεμφθεί  για κανένα αδίκημα. 
Επίσης   ίδιωτικό συμφωνητικό 
παραχώρησης του  ΕΔΧ ΤΑΒ 7964 
του ΣΚΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,  
στον ΝΙΟΖΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ . 

Κατάθεση  
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων  
15-9 2021 
εκπρόθεσμα     από 
την ημερομηνία που 
υποχρεούται  να τα 
υποβάλλει, 
σύμφωνα    με το 
άρθρο 4 της υπ’ 
αριθμ.  1/2020    
πρόσκλησης     
(ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)     
και της άριθμ. 
αρ.593474/14-7-
2021 Πρόσκλησης 
της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε 
Νότιου Τομέα 
Αθηνών 
 

           
 

α/α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ υποβολής 
σφραγισμένων φακέλων με 
συμπληρωματικά έγγραφα σε 
έντυπη μορφή 

ΗΜ/ΝΙΑ ηλεκτρονικής 
υποβολής στο 
ΕΣΗΔΗΣ 
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2. 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 761166/15-
9-2021 έντυπος φάκελος  με τα 
υποβληθέντα έγγραφα  πριν την 
υπογραφή της σύμβασης όπως : 
λίστα οχημάτων  για το 105 
δρομολόγιο,  άδειες κυκλοφορίας 
για το ΤΑΑ    3491      ΕΔΧ ΤΑΞΙ, 
Ασφαλιστήρια  συμβόλαια , Δελτία 
τεχνικού ελέγχου και Υπεύθυνες 
δηλώσεις των οδηγών και συνοδών  
που δηλώνουν ότι δεν έχουν  
παραπεμφθεί  για κανένα αδίκημα, 
επίσης   Ιδιωτικό συμφωνητικό 
παραχώρησης   του  ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΤΑΑ 
3491 

Κατάθεση  
ηλεκτρονικά των 
εγγράφων 15-9-
2021 εκπρόθεσμα     
από την ημερομηνία 
που υποχρεούται  να 
τα υποβάλλει, 
σύμφωνα    με το 
άρθρο 4 της υπ’ 
αριθμ.  1/2020    
πρόσκλησης     
(ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)     
και της άριθμ. 
αρ.593474/14-7-
2021 Πρόσκλησης 
της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε 
Νότιου Τομέα 
Αθηνών 
 
 

 
 
 
             Μετά την ολοκλήρωση  του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών  από τους ως άνω 
             αναδόχους  η γνωμοδοτική επιτροπή     γνωμοδοτεί ομόφωνα : 
 

1. Υπέρ  της αποδοχής  των κατατεθειμένων  εγγράφων  σε  ηλεκτρονική μορφή και έντυπη 
μορφή από τον ανάδοχο ΔΗΜΟ   ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  τα οποία ήταν πλήρη 
,άλλα είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα  σε ηλεκτρονική μορφή 

  
                   

2. Υπέρ  της αποδοχής  των κατατεθειμένων  εγγράφων  σε  ηλεκτρονική μορφή και έντυπη 
μορφή από τον ανάδοχο ΝΙΟΖΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  τα οποία ήταν 
πλήρη, άλλα είχαν κατατεθεί εκπρόθεσμα  σε ηλεκτρονική μορφή 

 
Το παρόν πρακτικό  υπογράφηκε  σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται 
στο αρχείο της Γραμματείας  της Επιτροπής  και τα λοιπά διαβιβάζονται  στην Δ/νση 
Οικονομικών της Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών. 

 
 
         

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      1. ΔΑΓΛΑ-ΜΕΛΙΣΣΗ ΑΘΗΝΑ,   ώς πρόεδρος 
                                                                              2.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, τακτικό μέλος   

                                                                                     3.ΓΕΜΕΝΕΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   τακτικό μέλος 
                                                                                     4. ΒΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, αναπληρωματικό μέλος 

  
  κατόπιν των ανωτέρω  καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφανθεί : 

 
Α) Την έγκριση των αριθ. 13-1/09-08-2021και 13-2/16-09-2021 πρακτικών  της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής, αναφορικά με την αξιολόγηση των «εγγράφων πριν την 
υπογραφή της σύμβασης» στο πλαίσιο του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α της Π.Α. για το σχολικό έτος  2021-2022 - υπ’αρ. 
1/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007142584)   πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95332)  και 
 
Β) Την συνέχιση των προβλεπόμενων ενεργειών και την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων των κάτωθι αναδόχων . 
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Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ( 
KORONA TRAVEL  )  

21 
ΝΙΚ.ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    

20 , 121 
IRIDA TRAVEL IKE 

114 , 115 ΑΦΟΙ Μ& Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 

117 ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

14 , 105 
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

118 , 119 Α.ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ(Vavoulis Tours)  

 
 

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

 
Α) Την έγκριση των αριθ. 13-1/09-08-2021και 13-2/16-09-2021 πρακτικών  της αρμόδιας 
γνωμοδοτικής επιτροπής, αναφορικά με την αξιολόγηση των «εγγράφων πριν την υπογραφή της 
σύμβασης» στο πλαίσιο του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων 
Σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α της Π.Α. για το σχολικό έτος  2021-2022 - υπ’αρ. 1/2020 (ΑΔΑΜ: 
20PROC007142584)   πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών (α/α ΕΣΗΔΗΣ 95332)  και 
 
Β) Την συνέχιση των προβλεπόμενων ενεργειών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων των 
κάτωθι αναδόχων . 
 
  

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

120 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ( 
KORONA TRAVEL  )  

21 
ΝΙΚ.ΤΣΟΤΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    

20 , 121 
IRIDA TRAVEL IKE 

114 , 115 ΑΦΟΙ Μ& Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 

117 ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

14 , 105 
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

118 , 119 Α.ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ(Vavoulis Tours)  

 
 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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