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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. 2904/2018 
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 11ο  
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του αρ. 11/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που 
αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο πλαίσιο της από 10-9-2018 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 
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 δίνει το λόγο   στον κ. Μπεκούλη ο 
οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:   
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 (Α' 85), τον ν. 4257/2014 
(Α' 93) και τον ν. 4555/2018 (Α' 133) και ισχύει. 

2. Τον ν. 2286/1995 (Α' 19) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

3. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
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4. Τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων – εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11/12/2007 (L335)», όπως 
ισχύει.  

5. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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 ισχύει. 

6. Τον ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει. 

7. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις». 

8. Τον ν. 4281/2014 (Α' 1650) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

9. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) 
και λοιπές ρυθμίσεις». 

10. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του ν. 4316/2014 (Α' 270). 

11. Τον ν. 4320/2015 (Α' 29) «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». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4368/2016 (Α' 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α' 33) «Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών Δημόσιας 
Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις». 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 376 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

16. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009 (Α' 
163) «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης». 

17. Τον ν. 2446/1996 (Α' 276) «Τροποποίηση του ν. 711/1977 (Α' 284) «Περί ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων και άλλες διατάξεις»». 

18. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

19. Το άρθρο 2 του ν. 2621/1998 (Α' 136) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 

20. Το π.δ. 118/2007 (Α'  150) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 

21. Το π.δ. 60/2007 (Α'  64) «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». 

22. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

23. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, την υπ’ αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την υπ’ αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 
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24. Το π.δ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα». 

25. Την με αρ. 2879/2-3-2018 (Β' 879) Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 

26. Την με αρ. Π1/2380/18.12.2012 (Β' 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

27. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

28. Την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

29. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

30. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης». 

31. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

32. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, 
ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πιστοποιητικού 
κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

33. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης 
της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του Συστήματος για 
τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

34. Το με αρ. 8199/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/26-6-2014 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 ( Α' 1174)». 

35. Την με αρ. 24001/11-6-2013 (Β' 1449) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − 
Εσωτερικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων − Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 2 του Κεφάλαιου 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 π.δ. 60/2007 και π.δ. 
118/2007, τη μεταφορά των μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να 
πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς». 

36. Την με αρ. 40701/10−10−2013 (Β΄ 2561) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – 
Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Συμπλήρωση της 
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013». 

37. Την με αρ. 25/27-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. «Διευκρινίσεις 
επί της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αρ.24001/11-6-2013». 

38. Την με αρ. 32807/1−9−2014 (Β΄ 2375) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – 
Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων − Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης». 
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39. Την με αρ. 31636/9-9-2015 (Β΄ 1931) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης − Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού − Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων − Οικονομικών «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
24001/11−6−2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει».  

40. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (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 ισχύει. 

41. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-07-2018 (Β' 2780) 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». 

42. Την με αρ. οικ. 48105/6-3-2017 (ΥΟΔΔ' 114) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. πρωτ. 
οικ. 79075/12-04-2017 (ΥΟΔΔ' 176) και ισχύει. 

43. Την με αρ. 484/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΨΜ7Λ7-Π7Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

44. Το με αρ. πρωτ. 65588/5-4-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο γνωστοποιείται ότι 
κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει ίδια μέσα για τη μεταφορά μαθητών, βάσει των 
σχετικών βεβαιώσεων που έχουν χορηγηθεί από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. 

45. Το με αρ. πρωτ. 19350/2-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το οποίο 
διαβιβάζεται βεβαίωση της Αντιπεριφερειάρχη κας Τασούλη Ελισσάβετ ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν 
διαθέτει ίδια μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών. 

46. Την με αρ. 45/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΟΞΙ7Λ7-ΜΛΤ) του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης 
σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε 
με την με αρ. 112/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7Λ7-ΙΜΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

47. Την με αρ. 778/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης 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. 

48. Την με αρ. 981/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΡΟ7Λ7-Ξ2Υ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 6/2016 Διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 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, προϋπολογισμού 91.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου 
έως 10%. 

49. Την με 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. 

50. Την με αρ. 1219/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε η ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έτους 2018 των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών. 

51. Την με αρ. πρωτ. 67201/7-4-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΛΩ7Λ7-92Μ, ΑΔΑΜ: 16REQ004219082) Απόφαση 
Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και την με αρ. πρωτ. 103607/30-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΠΤ7Λ7-Δ0Ζ, 

ΑΔΑ: 6ΘΣΑ7Λ7-ΕΑ6
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ΑΔΑΜ: 18REQ003177219) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του οικονομικού έτους 2018 στον ΚΑΕ 
0821.01. 

52. Τις με αρ. 1385/2016, 1457/2016, 1644/2016, 1705/2016, 1896/2016, 2155/2016, 2339/2016, 
2622/2016, 798/2017, 799/2017, 1566/2017, 1981/2017, 597/2018, 1645/2018 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εντάχθηκαν στο ΔΣΑ οικονομικοί φορείς. 

53. Την ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 μέσω της 
προκήρυξης επιμέρους διαγωνισμού στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την κάλυψη 
των αναγκών που θα προκύψουν μετά την προκήρυξη του 3ου επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς 
μαθητών. 

54. Το με αρ. πρωτ. οικ. 78015/23-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 
του Δ΄ Επιμέρους Διαγωνισμού καθώς και ο προϋπολογισμός.  

55. Την με αρ. 1725/2018 (ΑΔΑ: 6ΛΛΦ7Λ7-2ΡΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 5/2018 διακήρυξης. 

56. Το με αριθμό 2018-094878 (18-286128-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της αρ. 
5/2018 διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

57. Την με αρ. 5/2018 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003345465) 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για το 
σχολικό έτος 2018-2019. 

58. Την με αρ. 2220/2018 (ΑΔΑ: 7Τ777Λ7-ΘΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε επόμενη 
συνεδρίασή της κατά το αρ. 2 παρ. 13 του ν. 2286/1995, για τα αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού. 

59. Το με αρ πρωτ. οικ. 168717/4-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με το οποίο διαβιβάζεται πίνακας 
με τα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 
4ου Επιμέρους Διαγωνισμού. 

60. Το με αρ πρωτ. οικ. 168754/4-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας αναφορικά με την κατάργηση του 
με α/α 162 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού. 

61. Το με αρ πρωτ. οικ. 171195/7-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας αναφορικά με την κατάργηση του 
με α/α 161 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού. 

62. Την με αρ. πρωτ. οικ. 171387/7-9-2018 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων για την 
διενέργεια της διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30πμ., η οποία 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. 

63. Tην με αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αναδείχτηκαν δύο προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο της από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 

2 ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 
104, 106, 109, 113, 114, 51, 62, 63, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 100, 101 

 

64. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 174395/12-9-2018 και οικ. 174399/12-9-2018 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών με τα οποία διαβιβάστηκε η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής στους προσωρινούς μειοδότες και ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

65. Την με αρ. 2526/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΡΟ7Λ7-34Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την 
ανάθεση της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής στους προσωρινούς μειοδότες της από 10-9-
2018 Διαπραγμάτευσης, που αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν) Απόφαση της 

ΑΔΑ: 6ΘΣΑ7Λ7-ΕΑ6
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Οικονομικής Επιτροπής μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υπογραφή της 
οικείας σύμβασης και πάντως το αργότερο έως την 31-12-2018. 

66. Το με αρ. πρωτ. 189465/4-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι σφραγισμένοι 
φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες. 

67. Το με αρ. πρωτ. οικ. 193349/5-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο γνωστοποιήθηκε στους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες η ημερομηνία και 
ώρα αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

68. Το με αρ. 11/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο: 

 
[ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11o 

 
Στον Πειραιά, σήμερα 10-10-2018, ημέρα Τέταρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, 2ος 
όροφος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 484/2018 (ΑΔΑ: 9ΠΨΜ7Λ7-Π7Θ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου 
της. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1. Κωστούρος Κωνσταντίνος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Καλών Τεχνών, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Αθλητισμού & Πολιτισμού - Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως 
αναπληρωματικός Πρόεδρος. 

2. Γεροντή Κυριακή, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

3. Αναγνωσταρά Παρασκευή, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

4. Κυρατζόγλου Νικόλαος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Πληροφορικής, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Γεροντή Κυριακή.   

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών της 
από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση που αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 
75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και έλεγχος και αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν». 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. Την αρ. 6/2016 Διακήρυξη αναφορικά με την Εφαρμογή 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, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 
2018-2019 και 2019-2020. 

2. Την αρ. 5/2018 Διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 18PROC003345465) Επιμέρους Διαγωνισμού, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του π.δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

3. Την αρ. 2220/2018 (ΑΔΑ: 7Τ777Λ7-ΘΘΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την 
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για 

ΑΔΑ: 6ΘΣΑ7Λ7-ΕΑ6
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αδιάθετα δρομολόγια, για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 5/2018 
Διακήρυξης Επιμέρους Διαγωνισμού, σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 171387/7-9-2018 Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων για 
την διενέργεια διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 09:30πμ.,  για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2019, και ειδικότερα για αδιάθετα 
δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στο πλαίσιο της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 
Επιμέρους Διαγωνισμού. 

5. Tην με αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αναδείχτηκαν δύο προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο της από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 

 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 

2 ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 
104, 106, 109, 113, 114, 51, 62, 63, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 100, 101 

 
6. Τα με αρ. πρωτ. οικ. 174395/12-9-2018 και οικ. 174399/12-9-2018 έγγραφα της Δ/νσης 

Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών με τα οποία διαβιβάστηκε η ανωτέρω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στους προσωρινούς μειοδότες και ζητείται η προσκόμιση δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

7. Το με αρ. πρωτ. 189465/4-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι 
σφραγισμένοι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες.  

8. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 

Προχώρησε στην συζήτηση του θέματος και διαπίστωσε τα εξής: 

Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ήταν η Τρίτη 2-10-2018, 
σύμφωνα με τα αρ. πρωτ. οικ. 174395/12-9-2018 και οικ. 174399/12-9-2018 έγγραφα της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών και η ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης είναι η Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 10:00π.μ.   

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προσκόμισε στην Επιτροπή τους σφραγισμένους φάκελους που είχαν 
υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων από τους προσωρινούς μειοδότες, οι 
οποίοι του είχαν διαβιβαστεί με το με αρ. πρωτ. 189465/4-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι είχαν λάβει τους κάτωθι αριθμούς 
πρωτοκόλλου. 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 186068/28-9-2018 

2 ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 189465/2-10-2018 

 
Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι οι οποίοι έφεραν εξωτερικά την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», μονογράφτηκαν και στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση τους. 
Μετά την αποσφράγισή τους μονογράφτηκαν τα περιεχόμενα τους ανά σελίδα. 
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Η Επιτροπή διαπίστωσε το εμπρόθεσμο της υποβολής, ήτοι μέχρι την Τρίτη 2-10-2018 και στη 
συνέχεια, προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του περιεχομένου των φακέλων σύμφωνα με τους 
όρους της αρ. 5/2018 Διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 171 
Τα περιεχόμενα του φακέλου Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης είναι σύμφωνα με την αρ. 5/2018 
Διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄, άρθρα 4 και 5). 

2 ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε. 

104, 106, 109, 113, 
114, 51, 62, 63, 

68, 69, 70, 71, 72, 73, 
75, 77, 100, 101 

1. Δεν υποβλήθηκε η αναφερόμενη στο απόσπασμα 
ποινικού μητρώου καταδικαστική απόφαση. 

2. Το πιστοποιητικό ότι είναι ενήµερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
βρισκόταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής 
του αλλά έληξε στις 9-10-2018. 

3. Δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό ότι είναι ενήµερος 
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

4. Δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό του 
Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του. 

5. Δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

6. Δεν υποβλήθηκε η βεβαίωση ότι δεν έχει τεθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 
(Α΄153). 

7. Δεν υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά για την 
απόδειξη της ονομαστικοποίησης των μετοχών της 
Α.Ε. μέχρι φυσικού προσώπου που αναφέρονται στην 
παρ. (γ) 4 του άρθρου 5 της αρ. 5/2018 Διακήρυξης.  

8. Δεν υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 
βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το 
νόμιμο της λειτουργίας του. 

9. Δεν υποβλήθηκε το δικαιολογητικό που αναφέρεται 
στην παρ. 9 του άρθρου 5 των Ειδικών 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αρ. 5/2018 
Διακήρυξης που απαιτείται για την απόδειξη της 
πιστοληπτικής του ικανότητας. 

10. Σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Εκτέλεσης και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 5/2018 Διακήρυξης 
απαιτούνται τέσσερα εφεδρικά οχήματα αλλά 
δηλώθηκαν δύο. 

11. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους 
Εκτέλεσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. 
5/2018 Διακήρυξης τα δρομολόγια πρέπει να 
εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Η εν 
λόγω εταιρεία έχει δηλώσει μόνο 8 βασικά οχήματα 
για την εκτέλεση 18 διαφορετικών δρομολογίων. Η 
ώρα άφιξης και αναχώρησης σε μερικά δρομολόγια 
(πχ. α) 104, 106, 109 – β) 113,114 - γ) 70, 72 – 
δ)71,73) στα οποία έχει δηλώσει ίδια βασικά οχήματα 
συμπίπτει, συνεπώς ο αριθμός των βασικών 
οχημάτων δεν φαίνεται επαρκής. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 
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1. Την οριστική κατακύρωση του με α/α 171 δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη «ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ». 

2. Την απόρριψη του προσωρινού μειοδότη «ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» επειδή τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης δεν είναι σύμφωνα με την αρ. 5/2018 Διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄, άρθρα 4 και 5). 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής ως 
ακολούθως]. 

Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή την μη έγκριση του αρ. 11/2018 Πρακτικού 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών που αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στο πλαίσιο της από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

1. την οριστική κατακύρωση του με α/α 171 δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη «ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 
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171 ΝΗΣΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 
6 ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΑΒΛΕΜΩΝΑΣ-ΠΟΤΑΜΟΣ 18,8 3 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ 8:00 13:15 50,00 

 

2. την απόρριψη του προσωρινού μειοδότη «ΚΤΕΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» επειδή τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης δεν είναι σύμφωνα με την αρ. 5/2018 Διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄, άρθρα 4 και 5). 

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

Την έγκριση του αρ. 11/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που αναδείχτηκαν με την αρ. 2429/2018 (ΑΔΑ: 
75ΒΨ7Λ7-Ω0Ν)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο πλαίσιο της από 10-9-2018 διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

1.την οριστική κατακύρωση του με α/α 171 δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη «ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟ», σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

2.Την παροχή προθεσμίας ως τις 2/11/2018 για την προσκόμιση των ελλειπόντων δικαιολογητικών από 
του μειοδότες.   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

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