
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 659/2016 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 21-03-2016 και την από 23-3-2016 ανακοίνωση 
µετάθεσης της Συνεδρίασης. 

Θέµα 3ο εκτός ηµερησίας διατάξεως 
Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 86 / 2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης  
των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. 
σχετικά µε την υπ’ αριθµ. οικ.157520 /6-8-2015  ηλεκτρονική πρόσκληση υποβολής  προσφοράς  
στα  πλαίσια  της  διαδικασίας  µε  διαπραγµάτευση  χωρίς τροποποίηση  των  όρων  της υπ΄ αρ. 
4/2015  διακήρυξης Ηλεκτρονικού  ∆ιεθνούς  Ανοιχτού Μειοδοτικού  ∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη 
µεταφορά µαθητών  Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής  για το σχολικό έτος 2015-2016 και 
για τα  δροµολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, καθώς και την υπ’ αριθµ. οικ. 
185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγµατοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής διαπραγµάτευσης 
προκειµένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για 
τα δροµολόγια των οποίων οι τιµές κρίθηκαν µη συµφέρουσες. 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία 

• Μεθυµάκη Άννα 

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέµατος µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στον κ ∆ερµιτζάκη, ο 
οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Η Υπηρεσία µας έχοντας υπόψη: 
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1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07-06-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης και τις όµοιες του Ν 
4071/2012 για τις «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα   τα άρθρα 
5 παρ. 1εδαφ. γ και 6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16.3.2007) «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» και 
ειδικότερα τα άρθρα 24 και 32 αυτού. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και 
άλλων διατάξεων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 37 του Ν.4320/2015 
(ΦΕΚ 29/τ.Α΄/19-3-2015) και ισχύουν. 

7. Τις διατάξεις του Π.∆.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας 
Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). 

8. Τις διατάξεις της 24001/11-6-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013 «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

9. Τις διατάξεις της 40701/10-10-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δηµοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/11-10-2013 «Συµπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  
υπ΄αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013)». 

10. Τις διατάξεις της 32807/1-9-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δηµοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/5-9-2014 « Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 24001/11-6-2013 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013)». 

11.  Την υπ΄αριθµ. 881/16-4-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: 7ΜΣ07Λ7-ΓΙ7) περί: α) κήρυξης ως άγονου του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
(8/2014 ∆ιακήρυξης, Α∆Α: ΒΙΙ97Λ7-Φ6Χ, Α∆ΑΜ: 14PROC002094132) για την µεταφορά 
µαθητών κατά τα σχολικά έτη 2014-2015 & 2015-2016, ως προς τα δροµολόγια για τα 
οποία δεν υπεβλήθη καµία προσφορά ή η προσφορά που υπεβλήθη δεν ήταν αποδεκτή  
και β) διενέργειας νέου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών για το σχολικό έτος 2015-
2016. 

12. Το οικ.74597/8-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής µε το 
οποίο µας διαβιβάστηκε επικαιροποιηµένος πίνακας δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
σχολ. έτους 2015-2016.  

13. Το οικ.82486 / 27-4-2015 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής µε το 
οποίο µας διαβιβάστηκε επικαιροποιηµένος πίνακας δροµολογίων µεταφοράς µαθητών 
σχολ. έτους 2015-2016, όπως αυτά διαµορφώθηκαν µετά την υποβολή και των 
τελευταίων αιτηµάτων των σχολείων στην εν λόγω Υπηρεσία. 

14. Την υπ΄αριθµ. 120/23-04-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, περί 
έγκρισης σκοπιµότητας και δαπάνης  για τη µεταφορά µαθητών σχολικού έτους 2015-
2016. 

15. Την υπ’ αριθµ. 907/24-4-2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: 7Ζ0Θ7Λ7-ΝΣΙ), περί: α) δέσµευσης συνολικής πίστωσης ποσού 
7.976.489,04€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού 
∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Αττικής για το σχολικό 
έτος 2015-2016, εκ των οποίων: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΤΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 13% 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ 
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(20%) 13% 

2015 2.698.986,84 € 539.797,37 € 3.238.784,21 € 

2016 3.948.087,36 € 789.617,47 € 4.737.704,83 € 

 6.647.074,20 € 1.329.414,84 € 7.976.489,04 € 

   
                 β)  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.238.784,21 €  
                 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του    
                 προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας  
                 Ανατολικής Αττικής, για το οικονοµικό έτος 2015, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 0821  
                 «Μεταφορά µαθητών» και CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών  

            µεταφορών επιβατών». 
16. Την υπ΄αριθµ. 11529/21-01-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (Α∆Α: 

ΩΙΕ07Λ7-ΣΑ1) για τη µεταφορά µαθητών. 
17. Το γεγονός ότι διενεργείται από την Υπηρεσία µας ο υπ΄ αριθµ. 88101/05-05-2015 

ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός µειοδοτικός διαγωνισµός για τη µεταφορά µαθητών 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 (∆ιακήρυξη 4/2015, α/α συστήµατος 
ΕΣΗ∆ΗΣ: 9788, Α∆Α:ΩΝΛΦ7Λ7-8Σ8, ΚΗΜ∆ΗΣ: 15PROC002777479/15-05-2015), στα 
πλαίσια του οποίου δεν κατατέθηκε καµία προσφορά για εκατόν εξήντα τέσσερα (164) 
δροµολόγια. 

18. Την υπ΄ αριθµ. 1541/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(Α∆Α:7ΦΧ87Λ7-8ΑΚ), µε την οποία καταργήθηκαν τα µε α/α 42 και 76 δροµολόγια του 
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για το 
σχολικό έτος 2015-2016 (∆ιακήρυξη 4/2015). 

19. Την υπ΄ αριθµ.1552/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
(Α∆Α:7Γ487Λ7-94Γ), µε την οποία αποφασίστηκε η υποβολή αιτήµατος στην ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού χωρίς τροποποίηση των όρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 
του Π.∆.60/2007, για τα δροµολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκε καµία  προσφορά. 

20. Το υπ΄ αριθµ.147426/21-07-2015 έγγραφό µας προς την ΕΑΑ∆ΗΣΥ , µε το οποίο 
διαβιβάστηκε αίτηµα παροχής σύµφωνης γνώµης σχετικά µε προσφυγή σε διαδικασία 
διαπραγµάτευσης στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 
2015-2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).      

21. Την υπ΄ αριθµ. 185/4-8-2015 Απόφαση της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, περί παροχής σύµφωνης 
γνώµης σχετικά µε προσφυγή σε διαδικασία διαπραγµάτευσης στα πλαίσια του 
Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016 (∆ιακήρυξη 4/2015).      

22. Την υπ΄αριθµ. 1683/4-8-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: 770Ψ7Λ7-30Ψ), περί έγκρισης των όρων  της οικ. 157520/6-8-2015 
Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης.  

23. Την οικ. 157520/6-8-2015 Ηλεκτρονική Πρόσκληση  (Α∆Α: 7ΙΛΜ7Λ7-5ΩΖ, ΚΗΜ∆ΗΣ: 
15PROC002957737/6-8-2015, Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 14881). 

24. Το οικ.163531/21-8-2015 έγγραφό µας προς την Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών της       
Π.Ε.Α.Α, µε το οποίο τους ενηµερώσαµε για την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» ήτοι 31-8-2015. 

25. Το 162195/25-8-2015 έγγραφό µας προς τους συµµετέχοντες, µε το οποίο τους 
ενηµερώσαµε για την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» ήτοι 31-8-2015. 

26. To ∆.Υ./28-8-2015 έγγραφό µας προς την Πρόεδρο της Τριµελούς Γνωµοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών της  
Π.Ε.Α.Α., µε το οποίο διαβιβάσαµε 12 πρωτότυπους σφραγισµένους φακέλους  
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δικαιολογητικών συµµετοχής-Τεχνική προσφορά, οι οποίοι υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα 
στην Υπηρεσία µας. 

27. Το υπ΄αριθµ. 38/2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύµφωνα µε το οποίο 
η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 31-8-2015 προέβει 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής-Τεχνική 
προσφορά. 

28. Την υπ΄αριθµ. 1788/2-9-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: 73097Λ7-8ΟΓ), περί  έγκρισης του 41/2015 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και  συνέχισης της διαδικασίας στο επόµενο στάδιο. 

29. Το οικ.170356/4-9-2015 έγγραφό µας µε το οποίο διαβιβάσαµε την υπ΄αριθµ. 1788/2-9-
2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής στους 
συµµετέχοντες για ενηµέρωσή τους. 

30. Το οικ.176688/14-9-2015 έγγραφό µας µε το οποίο ενηµερώσαµε τους συµµετέχοντες 
για την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, ήτοι 15-9-2015 ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 8:30 π.µ. 

31.  Το οικ.176516/14-9-2015 έγγραφό µας µε το οποίο ενηµερώσαµε την επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α για την ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών, ήτοι 15-9-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.µ. 

32. Το υπ΄αριθµ. 44 / 2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύµφωνα µε το οποίο 
η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 15-09-2015 προέβει 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών. 

33. Την υπ΄αριθµ. 1895/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (Α∆Α: ΩΤ377Λ7-Μ2Ω), περί: α)  έγκρισης του 45/2015 πρακτικού της επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., β) ανάδειξης µειοδοτών, γ)  συνέχισης της διαδικασίας 
στο επόµενο στάδιο και δ) πραγµατοποίησης δεύτερου γύρου διαπραγµάτευσης 
προκειµένου οι προµηθευτές να προσφέρουν καλύτερο ποσοστό έπτωσης για τα 
δροµολόγια των οποίων οι τιµές κρίθηκαν µη συµφέρουσες. 

34. Το 180709/22-9-2015 έγγραφό µας µε το οποίο διαβιβάσαµε την ανωτέρω απόφαση 
στους συµµετέχοντες. 

35. Την οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγµατοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής 
διαπραγµάτευσης προκειµένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει 
καλύτερο ποσοστό έκπτωσης για τα δροµολόγια των οποίων οι τιµές κρίθηκαν µη 
συµφέρουσες, σύµφωνα µε την 1895/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής (Α∆Α: 6ΜΜ57Λ7-ΠΓΩ) 

36. Το οικ.185997/29-9-2015 έγγραφό µας µε το οποίο ενηµερώσαµε την επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α για την ηµεροµηνία αποσφράγισης της βελτιωµένης 
οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ, ήτοι 01-10-2015 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 9:00 π.µ. 

37. Το υπ΄αριθµ. 48/2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύµφωνα µε το οποίο 
η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στις 01-10-2015 προέβει 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των  οικονοµικών προσφορών. 

38. Tο υπ΄αριθµ. 50 / 2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, µε το οποίο  
αξιολογήθηκε η βελτιωµένη οικονοµική προσφορά. 

39. Την υπ΄αριθµ. 2047/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: ΩΦ917Λ7-ΦΨΤ) 
µε την οποία α) εγκρίθηκε το 50/2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, β) 
αναδείχθηκε µειοδότης η εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ για το δροµολόγιο µε α/α 285 και 
γ) αποφασίστηκε η πρόσκληση της εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής  ΑΕ για την εκ νέου 
κατάθεση βελτιωµένης οικονοµικής προσφοράς για τα δροµολόγια 228 & 230. 
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40. Το οικ. 192072/7-10-2015 έγγραφό µας, µε το οποίο ενηµερώθηκαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ 
όλοι οι συµµετέχοντες για την υπό στοιχείο 39 Απόφαση. 

41. Το οικ. 200957/19-10-2015 έγγραφό µας, µε το οποίο ενηµερώθηκε η εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. 
Αττικής ΑΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός 
προθεσµίας 20 ηµερών. 

42. Το 203555/18-11-2015 έγγραφό µας, µε το οποίο ενηµερώθηκε η επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. για την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

43. Το 218361/19-11-2015 έγγραφό µας, µε το οποίο διαβιβάσαµε στην επιτροπή 
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών 
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α., σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών καρακύρωσης  
της εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ. 

44. Το υπ΄αριθµ. 70 / 2015 Πρακτικό, µε το οποίο  η επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, 
αποσφράγισε ηλεκτρονικά στις 19-11-2015 τα  δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

45. Το υπ΄αριθµ. 86 / 2015 Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σύµφωνα µε το οποίο 
η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγµατοποίησε στις 21-12-2015, 
γνωµοδότησε τα εξής: 

       [Έχοντας υπόψη: 
1. Το µε αριθµ. πρωτ. 203555/18-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή το παραπάνω θέµα. 
2. Την µε αρθµ. 2047/2015 (Α∆Α: ΩΦ917Λ7-ΦΨΤ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε το µε αρίθµ. 50/2015 πρακτικό της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης για 
τις Προµήθειες Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., αναφορικά µε την ανάδειξη µειοδότη για κάθε 
δροµολόγιο. 
3. Το µε αρ. πρωτ. 218361/19-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, Τµήµα 
Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α., µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή ο φάκελος µε τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη µορφή. 
 4. Τη µε αρίθµ. 157520/6-8-2015 Επαναληπτική Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια 
της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ. αριθ. 4/2015 
διακήρυξης Ηλεκτρονικού ∆ιεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού σε ευρώ για τη µεταφορά 
µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής , για το σχολικό έτος 2015-2016 και για τα δροµολόγια για τα οποία δεν 
κατατέθηκαν  προσφορές. 
5. Την από 19/10/2015 έγγραφη ειδοποίηση του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Α.Α. για την 
προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας «ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» εντός 
είκοσι ηµερών. 
6. Το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό. 
7.Το γεγονός ότι η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης είναι η 19/11/2015. 
8. Ο φάκελος σε έντυπη µορφή, µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προαναφερόµενου 
οικονοµικού φορέα που µειοδότησε στην προηγούµενη φάση. 
 
Τα µέλη της Επιτροπής εξέτασαν αναλυτικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε η 
µειοδότρια εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 3, παρ. 2 της 4/2015 ∆ιακήρυξης.  
Τα ευρήµατα της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης φαίνονται στους παρακάτω 
πίνακες: 
 
1) 

 ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ : ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 
 

 Απαιτήσεις  ∆ικαιολογητικά/Ονοµα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ∆ικαιολογητικό παρ. 
3.2.γ(3) της 

Απόσπασµα ποινικού µητρώου 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΙΚΟΣ  

 
Αποδεκτό 
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∆ιακήρυξης ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣ Αποδεκτό 

∆ικαιολογητικό παρ. 
3.2.α(2) της 
∆ιακήρυξης 
 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ότι: δεν τελεί σε 
πτώχευση/ δεν τελεί σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης/δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση 

Αποδεκτό 2 

∆ικαιολογητικό παρ. 
3.2.γ.(2) 

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ότι: δεν τελούν υπό 
καθεστώς εκκαθάρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης  
(για ΑΕ κοινής εκκαθάρισης του ΚΝ 
2190/1920) 
-δεν τελούν υπό προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής. 

Αποδεκτό 

Πιστοποιητικό φορολογικής 
ενηµερότητας 

∆εν 
προσκοµίστηκε 
Έχει κατατεθεί 
Υ.∆. 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας: 
Ο.Α.Ε.Ε  

∆εν κατατέθηκε1 

Ι.Κ.Α Αποδεκτό 
Υ.∆. για ασφαλιστικούς φορείς Αποδεκτό 

3 ∆ικαιολογητικό παρ. 
3.2.α(3) της 
∆ιακήρυξης 

Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού Αποδεκτό 

4 ∆ικαιολογητικό παρ. 
3.2.α(4) της 
∆ιακήρυξης 

Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου ότι 
είναι εγγεγραµµένοι και παραµένουν  

Αποδεκτό 

5 3.2.α(5) Υ.∆. ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους 
καταδικαστική απόφαση… 

Αποδεκτό 

6 3.2.γ(5) Επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά 
ονοµαστικοποίησης µετοχών 

∆εν απαιτείται 

7 3.2.γ(6) Τροποποίηση καταστατικού εφόσον 
απαιτείται 

∆εν απαιτείται 

 
ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ: 285 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ: ΣΥΝΟΛΟ: 2 

ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ Α∆ΕΙΑ 
ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ 

ΚΤΕΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

ZMH 8358 Αποδεκτό 14/5/2016 Αποδεκτό ∆εν απαιτείται 
ZMM 5093 Αποδεκτό 22/10/2016 Αποδεκτό ∆εν απαιτείται 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ Ο∆ΗΓΟΥΣ:1 

ΟΝ/ΜΟ ∆. 
ΤΑΥΤ/ΤΑΣ 

Α∆. 
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 

ΠΕΙ ΠΟΙΝΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ 

ΠΙΣ/ΚΟ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗΣ 

Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό2 Υπό έκδοση3 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 

Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό Αποδεκτό2 Υπό έκδοση3 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ:οχι 
Απαιτήσεις  ∆ικαιολογητικά/Ονοµα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Λοιπά δικαιολογητικά  ΚΤΕΛ βεβαίωση εποπτεύουσας 
αρχής ως προς το νόµιµο 
λειτουργίας 

Αποδεκτό 
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Παρατηρήση: 1Από την Υπεύθυνη ∆ήλωση που κατατέθηκε δηλώνεται ότι ο ασφαλιστικός 
φορέας είναι το ΙΚΑ. Ωστόσο στον πίνακα προσωπικού δεν είναι εγγεγραµµένοι ο πρόεδρος και ο 
διευθύνοντας σύµβουλος της εταιρείας. ∆εν προσκοµίστηκε ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΑΕΕ. 
2 Έχει κατατεθεί Υ.∆. ότι θα προσκοµίσει επικαιροποιηµένα ποινικά µητρώα. 
3 Έχει προσκοµίσει Υ.∆. ότι είναι υπό διαδικασία έκδοσης και θα προσκοµιστούν µόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Με βάση τα ανωτέρω, τα µέλη της επιτροπής γνωµοδοτούν οµόφωνα: 
Επειδή η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ» δεν έχει προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα καθώς 
και ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΑΕΕ για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο και επιπλέον δεν 
υπάρχει άλλος µειοδότης για το συγκεκριµένο δροµολόγιο, να ισχύσει η περίπτωση (γ) του 
άρθρου 11 της 4/2015 διακήρυξης για το δροµολόγιο 285.] 

46. Την υπ΄αριθµ. 19814/15-2-2016 εισήγησή µας περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 86/2015 
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. και σε περίπτωση επανάληψης της 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης τιµής να συµπεριληφθεί και το δροµολόγιο µε α/α 285. 

47. Την υπ΄αριθµ. 327/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(Α∆Α: 7ΦΣΛ7Λ7-ΒΘΒ), περί αναβολής του θέµατος προκειµένου να εξεταστούν οι 
συνέπειες της µη εκτέλεσης των δροµολογίων. 

48. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016).                                                      
εισηγείται 

  
Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθµ. 86/2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σχετικά 
µε υπ’ αριθµ. οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση για πραγµατοποίηση δεύτερου γύρου κλειστής 
διαπραγµάτευσης, προκειµένου η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσφέρει καλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης για τα δροµολόγια των οποίων οι τιµές κρίθηκαν µη συµφέρουσες και ως εκ 
τούτου τον αποκλεισµό της εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ και σε περίπτωση επανάληψης της 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης τιµής να συµπεριληφθεί και το δροµολόγιο µε α/α 285, σύµφωνα 
µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
α) Την εν µέρει έγκριση του υπ΄αριθµ. 86/2015 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών & των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α, σχετικά µε 
την υπ’ αριθµ. οικ. 185556/28-9-2015 πρόσκληση. 
β) Ορίζει προθεσµία 10 ηµερών, από την κοινοποίηση της απόφασης, προκειµένου η εταιρεία 
«ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ», να προσκοµίσει στην Υπηρεσία Πιστοποιητικό φορολογικής 
ενηµερότητας και Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και τη διαβίβασή τους στην 
επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών και των διαδικασιών  
διαπραγµάτευσης της Π.Ε.Α.Α. για αξιολόγηση. 
γ) Η εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αττικής ΑΕ» να προσκοµίσει τα υπολειπόµενα δικαιολογητικά κατά την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος 
∆ηµάκος ∆ηµήτρης 
Σαπουνά Αγγελική  
Τσούπρα Ιωάννα 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυµάκη Άννα 
∆ανάκος Χριστόφορος 
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