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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 37η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1697/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-06-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 122810 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 21-06-2018. 
 

Θέμα 4ο  
Έγκριση των όρων της με αρ. 2/2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. 
Πειραιά, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά 
Περιφέρειας Αττικής, για τo σχολικό έτος 2018-2019. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα 
 Αλεξίου Αθανάσιος  
 Δημάκος Δημήτρης 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Γεωργία 
Κονταρα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33915/21.06.2018 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α 14-4-2014) και ισχύει. 

2. Το Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 66313/24553/25-08-2017 Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/05-09-2017), με την οποία εγκρίθηκε η με 
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αρ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει. 

3. Το Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/95). 

4. 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). 

5. 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.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α 7-4-2014). 

7. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α 28-6-2014). 

8. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1650/8-8-2014,Τεύχος Α’). 

9. 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 Α’ 74/26-03-2014). 

10. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α 2014). 
11. Τον Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις». 
12. Το άρθρο. 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
13. Το άρθρο. 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες 

διατάξεις». 
14. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007). 
15. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005. 

16.  Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
17. Τις διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ147/τ.Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
18. Την υπ’αρ.οικ.8840/13-01-2017 (Β΄39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους 
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   

19. Την υπ’ αρ.οικ.48105/06-03-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-03-2017) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

20. Το υπ’ αριθμ. 5614/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/20-4-2016 έγγραφο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (ΟΑΣΑ) σύμφωνα με το οποίο «τα μέσα μαζικών μεταφορών δεν είναι κατάλληλα για 
τη μαζική και οργανωμένη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους (ζώνες ασφαλείας, 
καθίσματα, αγκυρώσεις ζωνών – καθισμάτων, ΦΕΚ 1174/15-5-2013)». 

21. Την με αριθμό. 24001/14.6.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449 Β΄ 14.6.2013) όπως αυτή 
ισχύει» και ειδικά το άρθρο 2 του Κεφ. Γ’ (εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη 
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 118/2007, τη 
μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί 
τους όρους ασφαλούς μεταφοράς). 
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22. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 
24001/11.6.2013». 

23. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ». 

24. Την υπ΄ αρ. 31636 Απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 24001/11-6-2013 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» ΦΕΚ τ. Β 1931/9-9-2015.   

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 65588/05-04-2016 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με το οποίο 
γνωστοποιείται ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη 
μεταφορά των μαθητών, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από τους 
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

26. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 19350/2-02-2016 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
διαβιβάζεται βεβαίωση της αντιπεριφερειάρχη κας Τασούλη Ελισσάβετ με την οποία βεβαιώνει 
ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη μεταφορά των μαθητών. 

27. Την υπ’ αριθμ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας 
και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄ αρ. 112/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

28. Την με αρ. 433/2018  Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των 
Ανοικτών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει. 

29. Την υπ’ αριθμ. 778/06-04-2016 (ΑΔΑ : 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης πολυετούς 
υποχρέωσης συνολικού ποσού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την εφαρμογή 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, σε βάρος των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, Ε.Φ. 01072, 02072, 03072, 04072, 05072, 06072, 
07072 & 08072 και ΚΑΕ 0821. 

30. Την υπ’ αρ. 883/2018 ( ΩΝΜ87Λ7-ΦΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αρ.778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
και την υπ’αρ.1219/2018 (ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 883/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

31. Την υπ’ αρ. 6/2016 διακήρυξη για την εφαρμογή δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 
2019-2020. 

32. Τις υπ’ αρ. 1/2016, 2/2016 και 1/2017Διακήρυξεις του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού, 2ου 
Επιμέρους Διαγωνισμού και 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ.27 του Π.Δ. 60/2007 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφέρειας Αττικής. 

33. Την υπ’ αρ. πρωτ.111917/07-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΚΘ37Λ7-ΗΓ2 & ΑΔΑΜ:18REQ003225612) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και 
ΕΦ 07.072 με α/α2531 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ.2591. 

34. Την υπ’ αρ. πρωτ.3184/03-01-2018 (ΑΔΑ:7ΖΟ97Λ7-ΜΑΨ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
ποσού 15.000,00 Ευρώ από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 084101 
«Δημοσιεύσεις γενικά» και ΕΦ 07.072. 

35. Το υπ’ αρ. πρωτ οικ.32967/14-02-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, η οποία είναι αρμόδια 
για τον σχεδιασμό και την κοστολόγηση των δρομολογίων για την μεταφορά των μαθητών που 
πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ.24001/146-2013 όπως ισχύει, με το 
οποίο διαβιβάστηκαν ο πίνακας με τα δρομολόγια μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διενέργεια του Δ΄ Επιμέρους  Διαγωνισμού για το 
σχολικό έτος  2018-2019. 

 
Η υπηρεσία εισηγείται  

 
στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει : 
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1. Την έγκριση της διενέργειας και των όρων της Διακήρυξης 2/2018, του 4ου επιμέρους 
διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τo σχολικό έτος 
2018-2019, προϋπολογισμού 235.025,00€ Ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. (Στον προϋπολογισμό 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης έως ποσοστού 20% και αναπροσαρμογής 
του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%).  
Η διενέργεια του 4ου επιμέρους διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 
προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής απλουστευμένης Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 
του Π.Δ.60/2007. 

 
2. Την έγκριση για δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης σε δύο (2) τουλάχιστον 

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και μία (1) τοπική εφημερίδα.  
 

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

 
1. Την έγκριση της διενέργειας και των όρων της Διακήρυξης 2/2018, του 4ου επιμέρους 

διαγωνισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά  στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τo σχολικό έτος  
2018-2019, προϋπολογισμού 235.025,00€ Ευρώ πλέον του Φ.Π.Α. (Στον προϋπολογισμό 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης έως ποσοστού 20% και αναπροσαρμογής 
του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%).  
Η διενέργεια του 4ου επιμέρους διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 
προθεσμία δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής απλουστευμένης Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 (παρ. 2) και άρθρο 32 
του Π.Δ.60/2007. 

 
2. Την έγκριση για δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης σε δύο (2) τουλάχιστον 

ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και μία (1) τοπική εφημερίδα.  
3.  

 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα 
Αλεξίου Αθανάσιος  
Δημάκος Δημήτρης 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Μεθυμάκη Άννα 

 


