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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 49η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2273/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-10-2021, 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: 839250/7-10-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 7-10-2021. 
 

Θέμα 21ο  
Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σχετικά με τη μη ορθή εκτέλεση του 
δρομολογίου με α/α 299 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022 (υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:75896). 
 
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 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα δύο (2) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
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. 
Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018).  

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. 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 74/Α’/2014). 

8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές». 

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
11. 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». 

12. 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). 

13. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ τ.Α 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με 
αρ.20977/2007 (ΦΕΚ τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων 
του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ τ. Β΄1590) 
«Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

14. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 
15. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 
17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως 

ισχύει. 
18. Τα Π.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
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19. 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». 

20. 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.)». 

21. 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)». 

22. Την με αριθμό 50025/19-9-2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ΄αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για τη 
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

23. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

24. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «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)». 

25. Την υπ’αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 688/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. 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. 

27. Την υπ΄αριθμ. 624277/31-8-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
699/τ.ΥΟΔΔ/2020), περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

28. Την υπ΄αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
1077/τ.ΥΟΔΔ/29-12-2020), περί παράτασης μέχρι 30-6-2021 της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών που ορίστηκαν βάσει των υπ΄αριθμ. 498816/2-9-2019, 499022/2-9-2019 
και 696452/5-11-2019 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής και των οποίων η θητεία είχε 
παραταθεί με την υπ΄αριθμ. 624277/31-8-2020 απόφαση. 

29. Την υπ΄αριθμ. 526516/26-6-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 494/τ.ΥΟΔΔ/28-
6-2021), περί παράτασης μέχρι 30-7-2021 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής. 

30. 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. 

31. Την υπ΄αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα το μέρος 
που αφορά τη μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 72/2019 Απόφαση 
έγκρισης 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019. 

32. Την υπ΄αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με 
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 73/2019 
Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 31329/8949/2-4-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττική. 

33. Την με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) περί 
έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

34. Την με αρ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) περί 
έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, 
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η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 31888/8435/30-4-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

35. Την με αρ. 147/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) περί 
έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, 
η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 63592/16864/27-8-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

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

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Την υπ΄αρ. 286088/13-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί συγκρότησης 
Επιτροπής Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την 
παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο. 

41. Την υπ΄αριθμ. 262360/7-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΗΞ67Λ7-ΗΛΓ), 
περί συγκρότησης   Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 
4286/2014 (ΦΕΚ194/τ. Α΄/19-09-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

42. Την υπ΄αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
109.800.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

43. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 106718/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: Ω6Φ37Λ7-ΛΞΣ & ΑΔΑΜ: 19REQ004788939), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2066 στο 
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

44. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1116/2-1-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΚΣΡ7Λ7-Π0Γ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 171 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

45. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3275/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
ΨΛ8Φ7Λ7-168), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 63 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης. 

46. Την υπ΄αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019. 

47. Την υπ΄αρ. 6/2019 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 εκάστοτε 
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€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) 

48. Την υπ΄αρ. 1609/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΙΞ7Λ7-ΧΚΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
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Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022, προϋπολογισμού 22.684.200,00€ πλέον ΦΠΑ (28.128.408,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ), με την επισήμανση ότι τα δρομολόγια με α/α 207, 210, 272, 273, 274, 275, 290, 312, 
313 & 324 συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω Πρόσκληση υπό την αίρεση της έγκρισής τους 
από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του δεκάτου 
εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ Α΄194/2014). 

49. Την υπ΄αριθμ. 4/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 (ΑΔΑΜ:19PROC005147074,ΕΣΗΔΗΣ: 
75896). 

50. Την υπ΄αρ. 2125/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΟΨ7Λ7-1ΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί 
αποδοχής των από 10-7-2019 & 16-7-2019 Πρακτικών της Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014, της  Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και 
ως εκ τούτου την έγκριση της εκτέλεσης των δρομολογίων με α/α 207, 210, 272, 273, 274, 275, 
290, 312, 313 & 324, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στην 4/2019 Πρόσκληση υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

51. Την υπ΄αριθμ. 2156/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥΚ7Λ7-5Γ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών και προκήρυξης εκ νέου 
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για τα άγονα δρομολόγια. 

52. Τις υπ’ αριθμ. 55/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΥΚ7Λ7-5Γ8), 642/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΔΓ7Λ7-ΣΚΘ), όπως 
διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 987/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΚ77Λ7-Υ5Τ), 961/2020 (ΑΔΑ:ΩΕ9Τ7Λ7-
ΦΜΠ), 1187/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΡΗ7Λ7-ΜΤ2), 1240/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΥΟ7Λ7-ΨΔΛ), 1813/2020 
(ΑΔΑ: ΩΨΡΣ7Λ7-ΣΦΤ), 1814/2020 (ΑΔΑ: Ω6Η27Λ7-0ΦΑ) και 2793/2020 (ΑΔΑ: ΨXΡH7Λ7-
ΦAO)  αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης 
δρομολογίων της 4/2019 πρόσκλησής μας στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της 
οικονομικής τους προσφοράς. 

53. Την υπ΄αριθμ. 113/2020 (ΑΔΑ: 20SYMV007963669) σύμβαση της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής 
Α.Ε. 

54. Το υπ΄αριθμ. 107/02-06-2021 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων προς την εταιρεία ΚΤΕΛ 
Ν. Αττικής ΑΕ,  στο οποίο αναφέρεται ότι την Τετάρτη 02/06/2021 μαθητές που μετακινούνται 
καθημερινά με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελεί το δρομολόγιο μέσω της οδού Κύπρου 
κατήγγειλαν ότι ο οδηγός μόλις έστριψε από την παραλιακή στην οδό Νύμφων  ζήτησε από 
τους μαθητές να αποβιβαστούν από το λεωφορείο λέγοντάς τους ότι θα έρθει άλλο όχημα να 
τους παραλάβει. Οι μαθητές περίμεναν χωρίς όμως να δουν άλλο λεωφορείο να έρχεται και 
στη συνέχεια διέσχισαν με τα πόδια απόσταση 1,5 περίπου χιλιομέτρου.  

55. Το υπ΄αριθμ. 110/04-06-2021 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων προς την εταιρεία ΚΤΕΛ 
Ν. Αττικής ΑΕ, στο οποίο αναφέρεται ότι την Παρασκευή 04/06/2021 παρατηρήθηκε πρόβλημα 
στην μετακίνηση των μαθητών του σχολείου που μετακινούνται με το λεωφορείο. Σημειώνεται 
ότι το λεωφορείο δεν πέρασε έγκαιρα με αποτέλεσμα οι μαθητές του να φτάσουν στο σχολείο 
με ιδιωτικά αυτοκίνητα ή με το αστικό λεωφορείο της γραμμής ή με τα πόδια και αυτό θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών.  

56. Η υπ΄αριθμ. 120/14-06-2021 βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων του 2ου Γυμνασίου                 
Καλυβίων, για το δρομολόγιο με α/α 299, για το μήνα Ιούνιο 2021 με την παρατήρηση ότι τα 
δρομολόγια εκτελέστηκαν κανονικά εκτός από τις 02/06/2021 κατά την επιστροφή από το 
σχολείο, άφησε  μαθητές στη μέση της διαδρομής, και στις 04/06/2021, η πρώτη διαδρομή 
προς το σχολείο δεν πραγματοποιήθηκε. 

57. Το υπ΄αριθμ. 466196/08-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής 
προς την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ,  με το  οποίο ζητούν ενημέρωση για τα περιστατικά και 
εφιστούν την προσοχή για την πιστή τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 113/2020 σύμβασης και 
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 της εν λόγω σύμβασης.   

58. Το υπ΄αριθμ.35857/15-06-2021 έγγραφο της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. προς τη 
Διεύθυνση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο  αναφέρεται ότι την 02/06/2021 κατά 
την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, παρουσιάστηκε αιφνίδια βλάβη στο 
λεωφορείο και δεν ήταν δυνατό να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Ο οδηγός ήρθε σε 
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συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΚΤΕΛ για να σταλεί εφεδρικό λεωφορείο ώστε να 
μεταβιβαστούν οι μαθητές και να συνεχιστεί το σχολικό δρομολόγιο. Ο οδηγός του 
«χαλασμένου» λεωφορείου αντί να περιμένει το εφεδρικό λεωφορείο αποβίβασε τους μαθητές 
και αναχώρησε, προκειμένου να επισκευάσει εγκαίρως τη βλάβη και να συνεχίσει τα 
προγραμματισμένα δρομολόγιά του. Στον εν λόγω οδηγό, αφού κλήθηκε σε απολογία, του 
επιβλήθηκε από τις υπηρεσίες του ΚΤΕΛ πειθαρχική ποινή για την ως άνω αδικαιολόγητη 
πράξη του. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στη δεύτερη περίπτωση, πάλι το λεωφορείο που ήταν 
προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο παρουσίασε αιφνίδια βλάβη, οπότε και 
λόγω της αντικατάστασής του με το εφεδρικό, καθυστέρησε η μετακίνηση των μαθητών. Τέλος, 
επισημαίνουν ότι καθημερινά καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή 
περιστατικών που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εκτέλεση της σχολικής 
μεταφοράς και σημειώνουν ότι τα περιστατικά όπως της 02/06/2021 αποτελούν εξαίρεση.     

59. Το υπ΄αριθμ. 499162/17-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής 
προς το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων, με το οποίο τους διαβιβάζουν το υπ’αριθμ. 35857/15-06-2021 
έγγραφο της εταιρείας  ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ για ενημέρωσή τους. 

60. Το υπ΄ αριθμ. 768433/17-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής 
με το οποίο μας γνώρισαν ότι, ύστερα από την αλληλογραφία που είχαν για το εν λόγω θέμα, 
δεν περιήλθε στην Υπηρεσία τους αναφορά για παράβαση των όρων εκτέλεσης της υπ΄ 
αριθμ.113/2020 σύμβασης της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

61. Το υπ΄αριθμ. 774719/20-9-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α με θέμα «Διαβίβαση εγγράφων περί μη ορθής 
εκτέλεσης τoυ δρομολογίου με α/α 299 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ». 

62. Τα αναγραφόμενα του άρθρου 14 «ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ» της υπ΄αριθμ. 113/2020 σύμβασης και συγκεκριμένα της παρ. 1, στην οποία 
αναγράφονται τα εξής: 
 «Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες σε επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

      α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της τιμής του ημερήσιου δρομολογίου έως 
          5% 
     Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο 
        το πρωί. 
     Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 
        μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
     Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από 
        τεκμηριωμένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
     Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωσης της τιμής του δρομολογίου έως 10%, σε 
         μηνιαία βάση 
     Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου. 
        Οι ως άνω ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας    
        Αττικής.» 
63. Το υπ΄αριθμ. 46/2021 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και     
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 05-10-2021,  αξιολόγησε  τα έγγραφα και 
γνωμοδότησε τα κάτωθι: 

[ Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Τρίτη 05/10/2021 και ώρα 09:30 π.μ, στο κατάστημα της 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την υπ΄ αριθμ. 169/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ. 305/2021 (ΑΔΑ: 6Ν0Θ7Λ7-Υ33), 1022/2021 (ΑΔΑ: 
6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30/2021 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου. 
 
Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από τα εξής πέντε (5) τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους: 
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1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 

Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρο 
2. Καριώρη Δημήτρη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 

Αναπλ. Πρόεδρο 
3. Τσίγκα Κωνσταντίνο, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως 

Μέλος 
4. Πούσια Ελεονώρα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως 

Αναπλ. Μέλος 
5. Βάτσο Δημήτριο, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως Μέλος 
6. Ρηγανά Σαββούλα, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως 

Αναπλ. Μέλος 
7. Γιαννάκη Γεώργιο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του 

κλάδου ΤΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 
8. Ψαθά Φανή, υπάλληλο της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, του κλάδου 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Αναπλ. Μέλος 
9. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 

Τροφίμων, ως Μέλος,  
10. Θεοφανόπουλο Θεοφάνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών, ως Αναπλ. Μέλος 
 
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κάτωθι: 
 

1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 
Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρος 

2. Τσίγκας Κωνσταντίνος, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως 
Μέλος 

3. Βάτσος Δημήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως 
Μέλος 

4. Γιαννάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 

5. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Τροφίμων, ως Μέλος,  

  
με την παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως Αικατερίνης Καραγκούνη, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, 

 
προκειμένου η επιτροπή να προβεί σε γνωμοδότηση σχετικά με τη μη ορθή εκτέλεση του 
δρομολογίου με α/α 299 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν Αττικής ΑΕ της υπ΄αριθμ. 113/2020 
(ΑΔΑΜ: 20SYMV007963669) σύμβασης της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων 
Σχολείων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2022»  

 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς συμμετέχουν και τα πέντε (5) μέλη, 
 
η Επιτροπή έλαβε υπόψη της : 
 

1. Το υπ΄αριθμ. 774719/20-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής-Τμήμα Προμηθειών προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής 
Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α με θέμα «Διαβίβαση 
εγγράφων περί μη ορθής εκτέλεσης τoυ δρομολογίου με α/α 299 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. 
Αττικής ΑΕ». 

2. Την υπ΄αριθμ. 113/2020 σύμβαση  (ΑΔΑΜ: 20SYMV007963669) της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. 
Αττικής Α.Ε. 

3. Το υπ΄αριθμ. 716141/01-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής - Τμήμα Προμηθειών προς τη Δ/νση Παιδείας Περιφέρειας 
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Αττικής με θέμα «Διαβίβαση Βεβαίωσης εκτέλεσης δρομολογίου του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων, 
αναδόχου ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για τα 
σχολικά έτη 2019-2022».   

4. Η υπ΄αριθμ. 120/14-06-2021 βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίων του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων 
για το δρομολόγιο με α/α 299, για το μήνα Ιούνιο 2021 με την παρατήρηση ότι τα δρομολόγια 
εκτελέστηκαν κανονικά εκτός από τις 02/06/2021 κατά την επιστροφή από το σχολείο, άφησε  
μαθητές στη μέση της διαδρομής, και στις 04/06/2021, η πρώτη διαδρομή προς το σχολείο δεν 
πραγματοποιήθηκε.  

5. Το υπ΄αριθμ. 107/02-06-2021 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων προς στην εταιρεία ΚΤΕΛ 
Ν. Αττικής ΑΕ με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, με θέμα «Καταγγελία απαράδεκτης συμπεριφοράς οδηγού λεωφορείου 
ΚΤΕΛ»  στο οποίο αναφέρεται ότι την Τετάρτη 02/06/2021 μαθητές που μετακινούνται 
καθημερινά με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελεί το δρομολόγιο μέσω της οδού Κύπρου 
κατήγγειλαν ότι ο οδηγός μόλις έστριψε από την παραλιακή στην οδό Νύμφων  ζήτησε από 
τους μαθητές να αποβιβαστούν από το λεωφορείο λέγοντάς τους ότι θα έρθει άλλο όχημα να 
τους παραλάβει. Οι μαθητές περίμεναν χωρίς όμως να δουν άλλο λεωφορείο να έρχεται και 
στη συνέχεια διέσχισαν με τα πόδια απόσταση 1,5 περίπου χιλιομέτρου. Σημειώνεται επίσης 
ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι στενός, χωρίς πεζοδρόμιο και με αυξημένη κίνηση οχημάτων 
την ώρα εκείνη. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της Διευθύντριας του Γυμνασίου με τον 
σταθμάρχη, κατήγγειλε την συμπεριφορά του οδηγού και ζήτησε το όνομά του. Επίσης 
δηλώνουν ότι  η συμπεριφορά που οδηγού είναι απαράδεκτη και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των μαθητών  και ότι το δρομολόγιο αυτό  δεν εκτελέστηκε με βάση τα συμφωνηθέντα και δεν 
θα το υπολογίσουν ως πραγματοποιηθέν.  

6. Το υπ΄αριθμ. 110/04-06-2021 έγγραφο του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων προς στην εταιρεία ΚΤΕΛ 
Ν. Αττικής ΑΕ με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, με θέμα «Προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών με το λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ»  στο οποίο αναφέρεται ότι την Παρασκευή 04/06/2021 παρατηρήθηκε πρόβλημα στην 
μετακίνηση των μαθητών του σχολείου που μετακινούνται με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. 
Σημειώνεται ότι το λεωφορείο δεν πέρασε έγκαιρα με αποτέλεσμα οι μαθητές του να φτάσουν 
στο σχολείο με ιδιωτικά αυτοκίνητα ή με το αστικό λεωφορείο της γραμμής ή με τα πόδια και 
αυτό θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Επίσης αναφέρεται ότι οι γονείς 
δυσανασχετούν και κάνουν πολλά παράπονα στο σχολείο και κατά συνέπεια δηλώνουν ότι  το 
δρομολόγιο αυτό  δεν εκτελέστηκε με βάση τα συμφωνηθέντα και δεν θα το υπολογίσουν ως 
πραγματοποιηθέν.  

7. Το υπ΄αριθμ. 466196/08-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Ανατολικής Αττικής προς στην εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ με κοινοποίηση στο 2ο 
Γυμνάσιου Καλυβίων, με θέμα «Προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών με το λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ»  με το  οποίο ζητούν ενημέρωση από την εταιρεία ΚΤΕΛ ΑΕ για τα περιστατικά και 
εφιστούν την προσοχή για την πιστή τήρηση των όρων της υπ’ αριθμ. 113/2020 σύμβασης και 
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 της εν λόγω σύμβασης.   

8. Το υπ΄αριθμ. 499162/17-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Ανατολικής Αττικής προς το 2Ο Γυμνάσιο Καλυβίων με το οποίο τους διαβιβάζουν το 
υπ’αριθμ. 35857/15-06-2021 έγγραφο της εταιρείας  ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ. 

9. Το υπ΄αριθμ. 35857/15-06-2021  έγγραφο της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ προς τη 
Διεύθυνση Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής, με θέμα 
«Προβλήματα στη μετακίνηση μαθητών 2ου Γυμνασίου Καλυβίων». Συγκεκριμένα αναφέρεται 
ότι την 02/06/2021 κατά την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, παρουσιάστηκε 
αιφνίδια βλάβη στο λεωφορείο και δεν ήταν δυνατό να συνεχίσει το δρομολόγιό του. Ο οδηγός 
ήρθε σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΚΤΕΛ για να σταλεί εφεδρικό λεωφορείο ώστε να 
μεταβιβαστούν οι μαθητές και να συνεχιστεί το σχολικό δρομολόγιο. Ο οδηγός του 
«χαλασμένου» λεωφορείου αντί να περιμένει το εφεδρικό λεωφορείο αποβίβασε τους μαθητές 
και αναχώρησε, προκειμένου να επισκευάσει εγκαίρως τη βλάβη και να συνεχίσει τα 
προγραμματισμένα δρομολόγιά του. Στον εν λόγω οδηγό, αφού κλήθηκε σε απολογία, του 
επιβλήθηκε από τις υπηρεσίες του ΚΤΕΛ πειθαρχική ποινή για την ως άνω αδικαιολόγητη 
πράξη του. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι στη δεύτερη περίπτωση, πάλι το λεωφορείο που ήταν 
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προγραμματισμένο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο παρουσίασε αιφνίδια βλάβη, οπότε και 
λόγω της αντικατάστασής του με το εφεδρικό, καθυστέρησε η μετακίνηση των μαθητών. Τέλος, 
επισημαίνουν ότι καθημερινά καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή 
περιστατικών που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην εκτέλεση της σχολικής 
μεταφοράς και σημειώνουν ότι τα περιστατικά όπως της 02/06/2021 αποτελούν εξαίρεση.     

10. Το υπ΄ αριθμ. 768433/17-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων Ανατολικής Αττικής προς την Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής-Τμήμα Προμηθειών με θέμα «Απόψεις σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 120/14-
6-2021 Βεβαίωση εκτέλεσης δρομολογίου του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων με την ανάδοχο 
εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ για τα σχολικά έτη 2019-2022 » με το οποίο γνωρίζουν ότι ύστερα 
από τα υπ΄ αριθμ.107/2-6-2021 και 110/4-6-2021 έγγραφα του 2ου Γυμνασίου Καλυβίων, τα 
οποία αναφέρονταν σε προβλήματα κατά τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στις 2 και 
4/6/2021, απηύθυναν το υπ΄ αριθμ.466196/8-6-2021 έγγραφο προς την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με το οποίο ζητούσαν εγγράφως να τους  ενημερώσουν σχετικώς και τους 
επέστησαν την προσοχή στην πιστή τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. Επίσης 
αναφέρουν ότι η εν λόγω εταιρεία με το υπ΄ αριθμ.35857/15-6-2021 έγγραφό της τους έδωσε 
εξηγήσεις, τις οποίες διαβίβασαν στο 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων με το υπ΄ αριθμ.499162/17-6-
2021 έγγραφό τους, προς ενημέρωσή τους, και ότι έως τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021, 
δεν περιήλθε στην Υπηρεσία τους αναφορά για παράβαση των όρων εκτέλεσης της υπ΄ 
αριθμ.113/2020 σύμβασης της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

11. Την υπ’ αριθ. 6/2019 Διακήρυξη Περιφέρειας Αττικής / Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών για την εφαρμογή του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της 
ΠΕΑΑ για τα σχολικά έτη 2019-2022.   

12. Την παρ. 1β του άρθρου 14 «ΕΥΘΥΝΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ» της 
Σύμβασης με αριθμ. 113/2020 για τη «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022» της 
εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. 

13. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
 
Μετά τα παραπάνω, τα Μέλη της Επιτροπής 
  

γνωμοδοτούν ομόφωνα 
 
υπέρ της επιβολής μείωσης της τιμής σε μηνιαία βάση  του δρομολογίου με αύξων αριθμό 299: 
για τον μήνα Ιούνιο 2021  (από 01/06/2021 έως και 10/06/2021) κατά 10% λόγω αδικαιολόγητης μη 
πραγματοποίησης των δρομολογίων στις 02/06/2021 και 04/06/2021 από την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. 
Αττικής Α.Ε.] 
 

εισηγείται 
 

Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 (υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:75896) και ως εκ τούτου την επιβολή μείωσης της 
τιμής κατά 10% σε μηνιαία βάση για το δρομολόγιο με α/α 299  στην εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής 
Α.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

Α/Α 
Δρομολογίων 

Μήνες 
Μηνιαίο 
πλήθος 

δρομολογίων 

Τιμή 
δρομολογίων 

(προ ΦΠΑ) 

Μηνιαίο 
ποσό για 
επιβολή 
ποινικής 
ρήτρας 

Ποσοστό 
% 

μείωσης 
τιμής 

Ποσό 
ποινικής 
ρήτρας 

299 6/2021 7 139,00 € 973,00 € 10% 97,30 € 
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λόγω αδικαιολόγητης μη πραγματοποίησης δρομολογίων στις 02/06/2021 και 04/06/2021, 
σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν.- 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την έγκρισης του υπ΄αριθμ. 46/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), 
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 
της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 4 / 
2019 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:75896) και ως εκ τούτου την επιβολή μείωσης της τιμής κατά 10% σε 
μηνιαία βάση για το δρομολόγιο με α/α 299  στην εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε., όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

Α/Α 
Δρομολογίων 

Μήνες 
Μηνιαίο 
πλήθος 

δρομολογίων 

Τιμή 
δρομολογίων 

(προ ΦΠΑ) 

Μηνιαίο 
ποσό για 
επιβολή 
ποινικής 
ρήτρας 

Ποσοστό 
% 

μείωσης 
τιμής 

Ποσό 
ποινικής 
ρήτρας 

299 6/2021 7 139,00 € 973,00 € 10% 97,30 € 

 
λόγω αδικαιολόγητης μη πραγματοποίησης δρομολογίων στις 02/06/2021 και 04/06/2021, 
σύμφωνα με όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
Χρονοπούλου Νίκη 
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