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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2477/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.µ . ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 05/11/2013.  

 
Θέµα 52o 

 
Ματαίωση του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Ειδικών 
Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 
2013-2014, συνολικού Προϋπολογισµού 7.805.000€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, διακήρυξη 
14/2013 και τη διενέργεια νέου διαγωνισµού µε ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης 
• Βασίλειος Κόκκαλης 
• Γεώργιος Καστρινάκης  
• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
• Άννα Μεθυµάκη 
• Ιωάννης Αξαρλής 
• Σπυρίδων Σπυρίδων 
• Χαράλαµπος Καραθάνος 
• Χρήστος Κουρούσης  
• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
•  Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

• Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
• Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
• Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
• Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010)-  Οργανισµός της Περιφέρειας 

Αττικής όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθµ.  162/2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ. 2494/4-11-2011 φύλλο της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 

• Την αρ. 24001/14.6.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449 Β΄ 14.6.2013)». 
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• Το ότι την ∆ευτέρα 23.9.2013 διενεργήθηκε διεθνής ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για το 
ανωτέρω θέµα. 

• Το αρ. 17/23.9.13 Πρακτικό της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής το οποίο αναφέρει ότι: 
 
Α. Σαράντα έξι (46) προσφορές των εταιρειών οι οποίες κατετέθησαν  στον ∆ιαγωνισµό κρίνονται 
(για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά για κάθε προσφορά ως ανωτέρω) ως απαράδεκτες, 
και 
Β. Η προσφορά της εταιρείας ¨ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ¨ γίνεται δεκτή αλλά επειδή είναι η 
µοναδική προσφορά για το δροµολόγιο 151 και σύµφωνα µε το Π∆118/2007 (άρθρο 22 παρ.η) που 
αναφέρει ¨Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους 
υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν 
υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία  τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να 
επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά.¨, 
η επιτροπή οµόφωνα  

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ 
Να επαναληφθεί ο ∆ιαγωνισµός  "Μεταφορά µαθητών Ειδικών Σχολείων Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, σχολικού έτους 2013-2014", 
προϋπολογισµού 7.805.000 € (προϋπολογισµός 5.470.000,00 € συµπ. του ΦΠΑ , προαίρεση 
2.335.000,00 € συµπ. του ΦΠΑ) ( ∆ιακήρυξη 14/2013 ), για το σύνολο των δροµολογίων. 
 
• Το ότι η ΚΥΑ 24001/11.6.13 συµπληρώθηκε, ως προς τον τρόπο υπολογισµού του κόστους 

δροµολογίων ,µε την ΚΥΑ αρ. 40701/11.10.13 (ΦΕΚ τ. Β’ αρ. 2561/11.10.13), γεγονός που 
συνεπάγεται την αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 

• Το γεγονός ότι σύµφωνα και µε το υπόµνηµα της αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής οι τεχνικές 
προδιαγραφές και επιµέρους όροι της διακήρυξης χρήζουν τροποποιήσεων.  

Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή για: 
Την µαταίωση του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Ειδικών 
Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 
2013-2014, συνολικού Προϋπολογισµού 7.805.000€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, διακήρυξη 
14/2013 και τη διενέργεια νέου διαγωνισµού µε ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών. 
 

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

 
Την µαταίωση του διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη µεταφορά µαθητών Ειδικών 
Σχολείων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής σχολικού έτους 
2013-2014, συνολικού Προϋπολογισµού 7.805.000€ (επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες 
ευρώ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, διακήρυξη 14/2013 και τη διενέργεια νέου διαγωνισµού µε 
ουσιώδη τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης  
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυµάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαµπος Καραθάνος 
Χρήστος Κουρούσης  
Ελένη Ζαφειρίου 
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