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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 63η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2896/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στο 
Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 198413 πρόσκληση του Προέδρου 
της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-10-2018. 
 

Θέμα 3ο  
Έγκριση πρακτικού με αρ.28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) της πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και 
των διαδικασιών διαπραγμάτευσης,  που αφορά τροποποίηση  των δρομολογίων 62 
& 63 του 3ου Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά με αρ. διακ/ξης 1/2017 στο 
πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της  
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 Τσούπρα Ιωάννα 

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

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας 
κα. Αικατερίνη Ασημακοπούλου 
  
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ 148032/10-10-2018 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – ενσωμάτωση 
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Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257 (ΦΕΚ 93/τ.Α./14-04-2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών», 

2. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις». 

3. 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 αρ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει.   

4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/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». 

5. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120/29-5-2013), όπως ισχύει. 

6. Το Ν. 4270/2014 »(ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

7. Το 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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.1 
περ.31 και το άρθρο 6 παρ.2. 

8. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

9. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 
150/Α/10.07.2007). 

10. 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 16.11.2005» και συγκεκριμένα το άρθρο 
27 «Δυναμικά Συστήματα Αγορών». 

11. 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. 

12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17-01-2017) 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  ισχύει. 

13. 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». 

14. 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)». 

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

16. 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   

17. 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 
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για τη μεταφορά των μαθητών, βάσει των σχετικών βεβαιώσεων που έχουν 
χορηγηθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

18. Την με αρ. 378/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την συγκρότηση 
των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διαγωνισμών και αξιολόγησης 
ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής 

19. 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. 

20. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 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 (ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7), όπως τροποποίηθηκε με την υπ΄αρ. 
1723/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΟΥ7Λ7-75Ε) 

21. Την υπ’αρ.πρωτ.οικ. 75201/18-04-2016 (ΑΔΑ: 68Ξ57Λ7-4ΞΡ) Απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 6.000.000,00 Ευρώ από την αρμόδια 
Οικονομική Υπηρεσία. 

22. Την υπ’αρ.1723/2017 (ΩΜΟΥ7Λ7-75Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’αρ.778/2016 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

23. 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. 

24. Την υπ’ αρ. 6/2016 διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 γα την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα 
δρομολογίων επιμέρους Διαγωνισμού.  

25. Τις αρ. 1385/2016, 1457/2016, 1644/2016, 1705/2016, 1896/2016, 2155/2016, 
2339/2016, 2622/2016, 798/2017, 799/2017 και 1566/2017 και 1981/2017  
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εντάχθηκαν στο ΔΣΑ 
Οικονομικοί Φορείς. 

26. Την ανάγκη ανάθεσης Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 μέσω της προκήρυξης επιμέρους 
διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, λόγω νέων 
αναγκών που προέκυψαν για τα επόμενα σχολικά έτη. 

27. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ. 135791/30-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 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.24001/14-6-2013 όπως ισχύει,  με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των νέων δρομολογίων της Π.Ε. Πειραιά 
για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. 

28. Την με αριθμό 1711/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΡ87Λ7-ΛΞΨ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 1/2017 
Διακήρυξης του  Επιμέρους Διαγωνισμού Π.Ε. Πειραιά για την μεταφορά 
μαθητών. 

29. Την  με αρ. 1/2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001660174) Διακήρυξη του 3ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού Π.Ε. Πειραιά για την μεταφορά μαθητών. 

30. Την υπ’ αρ.2303/2017 (ΑΔΑ:64ΘΗ7Λ7-ΨΨΨ) που αφορά την μερική έγκριση 
των πρακτικών 1/01-09-2017 & 2/04-09-2017 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
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Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά σχετικά  με την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινών 
μειοδοτών της Δ/ξης  1/2017 του 3ου επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά 
καθώς και την ανάθεση της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής από 
11/9/2017 έως το αργότερο 31/12/2017 στους προσωρινούς μειοδότες βάσει των 
διατάξεων  του άρθρου 108 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄/4-8-2017).   

31. Η υπ’αρ.πρωτ.131763/04-07-2018 αίτηση του κ. Ξανθουδάκη Χαράλαμπου 
σχετικά με αντικατάσταση οχήματος. 

32. Την υπ’αρ.πρωτ.148032/26-07-2018 αίτηση της εταιρείας Μαυρογιαννάκης 
Αριστείδης & Σια Ε.Ε. σχετικά με αλλαγή οδηγού & συνοδού. 

33. Το με αρ. 28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) κάτωθι πρακτικό  της 
πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την Π.Ε. Πειραιά. 
 

                                                
 
  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) 
 

Στον Πειραιά σήμερα 04-10-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. συνήλθε 
μετά από την υπ' αρ. 184759/26-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση 
η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Ανοιχτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. αρ.378//2017(ΑΔΑ:7Σ777Λ7-
2Ω1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη : 
1. Πρόεδρος, κος Σταρέντζης Αθανάσιος  
2. Γραμματέας, κα Τσιρογιάννη Φωτεινή  
3. Τακτικό μέλος, κα Γιαλύρη Βικτώρια  
4. Τακτικό μέλος, κος Ζαχαρόπουλος Δημήτριος 
5. Τακτικό μέλος, κα Νταβατζή – Κατσικογιώργου Ελένη 
 

Η Επιτροπή συνεδρίασε για τον  Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Πειραιά με 
αρ.διακ/ξης 1/2017 και αύξοντα αριθμό συστήματος 43795 στο πλαίσιο της 
εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019  με θέμα: 
«Αλλαγή Οδηγού & Συνοδού για το δρομολόγιο Νο 63» και «Τροποποίηση για 
το δρομολόγιο Νο 62-αλλαγή οχήματος» του ανωτέρου διαγωνισμού. Η 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  στα γραφεία της Δ/νσης Μεταφορών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά & & Νήσων (Ερμουπόλεως 38 & Πηλίου 12 στον 
Πειραιά) για την σύνταξη πρακτικού ύστερα από:  

1) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 131763/08-08-2018 έγγραφο (πρόσκληση) της 
Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Πειραιά/Τμήμα Προμηθειών για «Αλλαγή Οδηγού & 
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Συνοδού για το δρομολόγιο Νο 63» και «Τροποποίηση για το δρομολόγιο Νο 
62-αλλαγή οχήματος». 
Η Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη : 

1.   Το άρθρο 8 της διακήρυξης 1/2017 μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-
2018 και 2018-2019  που αναφέρει τα παρακάτω: 
Άρθρο 8ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(άρθρο 24 του Κ.Π. . 118/2007) 
Η διάρκεια της/των σύμβασης/εων ορίζεται σε δύο σχολικά έτη, δηλαδή αφορά 
στα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.  
Η σύμβαση θα υπόκειται στο δικαίωμα προαίρεσης, όπως αυτό αναλύεται στο 
άρθρο 12 του παρόντος Παραρτήματος.  
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη 
παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην 
περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση (ενδεικτικά σε 
περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη οχήματος), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, 
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 
Εξαιρείται η τυχόν τροποποίηση της σύμβασης λόγω τροποποίησης δρομολογίου 
που καλύπτεται από το δικαίωμα προαίρεσης έως ποσοστού 20%, η οποία γίνεται 
από την Περιφέρεια Αττικής με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
2.  Το άρθρο 12 της διακήρυξης 1/2017  μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-
2018 και 2018-2019  που αναφέρει τα παρακάτω: 
Άρθρο 12ο ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την 
πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-
2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 
Δικαίωμα προαίρεσης έως 20% του οικονομικού αντικειμένου κάθε ομάδας 
δρομολογίων ή μεμονωμένων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των 
χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην 
ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί 
οδοστρωμάτων) όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Σύμβασης.  
Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με τα παραπάνω 
καθορίζεται ανά τμήμα του αντικειμένου του επιμέρους διαγωνισμού (ομάδα 
δρομολογίων ή μεμονωμένα δρομολόγια). 
Το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής όταν προκύπτει σχετική ανάγκη και πάντως 
εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. 
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 131763/08-08-2018 έγγραφο (πρόσκληση) της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕ Πειραιά/Τμήμα Προμηθειών για «Αλλαγή Οδηγού & Συνοδού 
για το δρομολόγιο Νο 63» και «Τροποποίηση για το δρομολόγιο Νο 62-
αλλαγή οχήματος». 
Γνωμοδοτεί και εγκρίνει: 
1. Υπέρ της αλλαγής Οδηγού & Συνοδού για το δρομολόγιο Νο 63 ως εξής: 
Αντικατάσταση του οδηγού κ. ΜΠΑΚΑ Σπυρίδωνα από τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαο 
και αντικατάσταση της συνοδού κ. ΚΟΥΦΑΚΗ Γεωργίας από την κ. ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ 
Αιμιλία, στο πλαίσιο του  Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά με αρ.διακ/ξης 
1/2017 και αύξων αριθμό συστήματος 43795 στο πλαίσιο της εφαρμογής 
δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

ΑΔΑ: Ω44Θ7Λ7-Λ2Ω



 

 6 

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. 
Επισημαίνεται ότι ο οδηγός του λεωφορείου, κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος, δεν δύναται 
να οδηγεί το όχημα σε απόσταση άνω των 50 χιλιομέτρων από την έδρα της 
επιχείρησης «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» διότι φέρει τον ειδικό 
κωδικό 114 στην άδεια οδήγησής του. 
2. Υπέρ της Τροποποίησης για το δρομολόγιο Νο 62-αλλαγή οχήματος ως 
εξής: αντικατάσταση του οχήματος του κ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ Χαράλαμπου με 
καινούριο, πινακίδα ΤΑΒ 7205 (παραμένει ίδια) και αριθμό πλαισίου οχήματος 
TMBAM7NE8J0300912. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των 
οποίων τα τρία θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής. 
 

Η υπηρεσία εισηγείται 
 

στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Αττικής να αποφασίσει: 
Την έγκριση ή μη του πρακτικού με αρ. 28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) της 
πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά που αφορά 
την τροποποίηση των δρομολογίων 62 & 63 λόγω αλλαγής οχήματος & λόγω 
αλλαγής οδηγού & συνοδού αντίστοιχα, σχετικά με τον  επιμέρους  διαγωνισμό της 
Π.Ε. Πειραιά, με αρ. διακ/ξης 1/2017, στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού 
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.  
 

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

Την έγκριση του πρακτικού με αρ. 28/2018 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 19) της 
πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά που αφορά 
την τροποποίηση των δρομολογίων 62 & 63 λόγω αλλαγής οχήματος & λόγω 
αλλαγής οδηγού & συνοδού αντίστοιχα, σχετικά με τον  επιμέρους  διαγωνισμό της 
Π.Ε. Πειραιά, με αρ. διακ/ξης 1/2017, στο πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού 
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019.  
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη  
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Τσούπρα Ιωάννα 
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