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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. 2912/2018 
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 19ο  
Αποδοχή ή μη του υπ’ αρ. 21/2018 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα την αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων με 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών για νέα κατεπείγοντα δρομολόγια  με 
α/α 118, 119, 120, 121, 122 και 123, που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασιών διαπραγμάτευσης, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 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, ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την 10-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Βόρειου 
Τομέα, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

 Έχοντας υπόψη: 
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1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας     Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 37419/13479 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11.05.2018). 

3. 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). 

4. Το Ν.4270/2014 περί « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) περί  «Αναλήψεων υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Την υπ’. αρ. 425/ 30 -11-2017 (ΑΔΑ:6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: « Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2018 & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

8. Την  αρ. πρωτ. 105159/36993/29.12.2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όπου 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής έτους 2018. 

 

 

9. Την υπ’ αρ. 8840/13.1.2017(ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17.1.2017) Απόφαση της   Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αρ.14027/ 20.1.2017 απόφαση (ΦΕΚ 
97/τ.Β’/23.01.2017) & τις υπ’ αρ. 53499/13.3.2017 (ΦΕΚ 804/Τ.Β΄/ 13.3.2017) και οικ. 130459/02-07-
2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β’/12-07-2018) όμοιες και ισχύει. 

10. Την υπ’ αρ.πρ.οικ.48105/6.3.2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη & Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής(ΦΕΚ 114/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./10.3.2017), 
όπως αυτή  συμπληρώθηκε με την οικ. 79075/12-4-2017 όμοια (ΦΕΚ 176/τ.ΥΟΔΔ/18-4-2017) περί 
μεταβίβασης στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής Χρήστο Καραμάνο του Λεωνίδα την 
αρμοδιότητα υπογραφής συμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής που αφορούν στη μεταφορά μαθητών 
ανεξαρτήτως ποσού. 

11. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

12. 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). 

13. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 
24001/11.6.2013». 

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

15. 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 .  

16. 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. 

ΑΔΑ: ΩΣΧΨ7Λ7-0ΘΖ



 

 3 

17. 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. 

18. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 απόφαση (ΑΔΑ:6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7) 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). 

19. Την υπ΄αρ. 981/2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΡΟ7Λ7-Ξ2Υ) της Οικονομικής Επιτροπής 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 τιμής καυσίμου έως 10%. 

 

 

 

20. Την υπ’ αρ. 6/2016 διακήρυξη (16PROC004317662) 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. 

21. Την με αρ. 4/2018 Διακήρυξη του επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
(18PROC003348162), στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

22. Την υπ’ αρ. 180/2018 (ΑΔΑ:62Μ97Λ7-3ΙΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: 
«Έγκριση 2ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2016».  

23. Την υπ’ αρ. 2424/2018 (ΑΔΑ: Ω33Ε7Λ7-ΡΙΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης, συνολικής πίστωσης ποσού 
500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για μεταφορά μαθητών (νέα δρομολόγια, ΕΜΔ, γονικά 
επιδόματα, κολυμβητήρια και άλλες δαπάνες μεταφοράς μαθητών) σχολικού έτους 2018-2019 της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, ως πρόσθετη δαπάνη της ήδη εγκεκριμένης με τις αρ. 778/2016, 
883/2018 και 1219/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής». 

24. Την υπ΄αρ. πρωτ. 171515/07-09-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω70Σ7Λ7-ΕΩ4), 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2948 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 
μας.  

25. Τις  διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του 
άρθρου 108 του Ν. 4485 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4.8.2017) και αυτές του άρθρου 21 του Ν. 4563 (ΦΕΚ 169/τ. 
Α’/20.9.2018) και ισχύουν. 
26. Το με αρ. πρωτ. 125968 (Σχετ 129818, 119479)/03-09-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε πίνακας με νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για τη σχολική χρονιά 
2018-2019. 
27. Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια προέκυψαν μετά την προκήρυξη των διαγωνισμού 
μεταφοράς μαθητών (αρ. Διακήρυξης 4/2018) της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών και  κρίνεται 
απαραίτητη η μεταφορά των μαθητών, όπως αυτά αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο της Δ/νσης 
Παιδείας της Περιφέρειας  Αττικής. 
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28. Την με αριθ. 2446/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΠΗΕ7Λ7-ΟΩ6) με την οποία αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες για νέα         δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών: 

1. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  για τα δρομολόγια 118 και 119, 

2. ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για τα δρομολόγια  120, 121, 122 και 
123 

31. Την με αριθ. 2527/2018 (ΑΔΑ:67ΩΨ7Λ7-Ω1Ο)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της      
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, περί ανάθεσης   
ή μη, της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στους μειοδότες που ανακηρύχθηκαν από 
τον 4ο επιμέρους Διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης: 4/2018) και από διαπραγματεύσεις τιμής». 
 
32. Το υπ’ αρ. 21/2018 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα 

Αθηνών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως εξής: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                         ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
                                                                     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
                          ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
                                   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ. 21 / 2018 
 
Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 08 -10-2018 και ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 318/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΧΛΚ7Λ7-
ΕΕΡ), προκειμένου να αποσφραγίσει  και να αξιολογήσει τους φακέλους με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης,  για νέα κατεπείγοντα δρομολόγια  με α/α 118, 119, 120, 121, 122 και 123, που 
προέκυψαν μετά τον 4ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  1. Πρόεδρος  Σταματίνα Πραγκαστή 

  2. Τακτικό Μέλος Νικόλαος Τελαλίδης 

  3. Τακτικό Μέλος Ευαγγελία Ντάφου 

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

● Την με αριθ. 2446/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΠΗΕ7Λ7-ΟΩ6) με την οποία αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες για νέα δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών: 

3. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  για τα δρομολόγια 118 και 119, 
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4. ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για τα δρομολόγια  120, 121, 122 και 
123 

● Την με αριθ. 2527/2018 (ΑΔΑ:67ΩΨ7Λ7-Ω1Ο)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: «Λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, περί  ανάθεσης ή 
μη, της εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στους μειοδότες που ανακηρύχθηκαν από τον 
4ο επιμέρους Διαγωνισμό (αρ. Διακήρυξης: 4/2018) και από διαπραγματεύσεις τιμής», 

● Το από 08-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα 
Αθηνών, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, 
παρέλαβε τους φυσικούς φακέλους με τα δικαιολογητικά των προσωρινών μειοδοτών: 

1. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  για τα δρομολόγια 118 και 119, 

2. ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για τα δρομολόγια  120, 121, 122 και 
123 

Οι φυσικοί φάκελοι ταξινομήθηκαν με αύξοντες αριθμούς 1 και 2, αποσφραγίστηκαν και 
υπογράφηκαν. Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, και διαπίστωσε ότι: 

► Σύμφωνα με την παράγραφο 1 των Ειδικών Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του άρθρου 5 του 
Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης 4/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, ο 
προσωρινός μειοδότης οφείλει να προσκομίσει: 

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνει: 
Α) τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης 
Β) εάν έχει επιβληθεί στον συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Κ.Π.Δ. 118/2007. 
Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη 
για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
Γ) τα ονόματα των οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται) που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά στον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους. 
Δ) ότι με δική του μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνει στην ανανέωση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που ζητούνται στο παρόν άρθρο (π.χ. άδειες κυκλοφορίας, δελτία τεχνικού ελέγχου, 
ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων, ειδική κάρτα ΕΔΧ ή Π.Ε.Ι. κλπ), τα οποία θα είναι 
 στη διάθεση της Υπηρεσίας, οποτεδήποτε ζητηθούν.   
Ο προσωρινός μειοδότης «ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για τα δρομολόγια με α/α 118 και 119, 
υπέβαλε την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση, χωρίς ψηφιακή υπογραφή. Ωστόσο επειδή η 
υπεύθυνη δήλωση φέρει την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του, προτείνουμε να γίνει δεκτή. 
Επίσης, δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

► Σύμφωνα με την παράγραφο 9 των Ειδικών Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του άρθρου 5 του 
Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης 4/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, ο 
προσωρινός μειοδότης οφείλει να προσκομίσει: 

Βεβαιώσεις Τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, ή (ii) αντίγραφο ή 
απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 
του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις 
ζητούμενες υπηρεσίες κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.  
Τα ανωτέρω ζητούμενα υποβάλλονται μόνο από όσους έχουν αναλάβει συμβάσεις άνω των 
60.000,00€.  
Ο προσωρινός μειοδότης «ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για τα δρομολόγια 
με α/α 120, 121, 122 και 123 αναμένεται να αναλάβει σύμβαση ύψους 77.700,00 € χωρίς ΦΠΑ. 
Προσκόμισε ισολογισμούς της επιχείρησης των τριών προηγουμένων ετών, σύμφωνα με την 
παράγραφο 9 του άρθρου 5  του Παραρτήματος Γ΄ της Διακήρυξης 4/2018 του 4ου Επιμέρους 
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Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. Από τους ισολογισμούς των  οικονομικών ετών 2015, 2016, 
2017, προκύπτει ότι η εταιρεία είναι ικανή να καλύψει τις βασικές της υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, η 
Επιτροπή έκρινε αποδεκτό το εν λόγω δικαιολογητικό.  

Στα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις. 

                     Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 

Να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών σε νέα κατεπείγοντα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών,  και να κηρυχθούν ως οριστικοί μειοδότες οι κατωτέρω: 

1. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  για τα δρομολόγια 118 και 119, 

2. ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. για τα δρομολόγια  120, 121, 122 και 
123. 

          Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το 
οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο  
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α) Την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 21/2018 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, αξιολογήθηκαν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών για νέα κατεπείγοντα δρομολόγια  
μεταφοράς μαθητών με α/α 118, 119, 120, 121, 122 και 123, που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης. 

 Β) Την ανακήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως οριστικού μειοδότη για τα δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών με α/α 118 και 119. 

Γ) Την ανακήρυξη της εταιρείας ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ως οριστικού 
μειοδότη για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με α/α 120, 121, 122 και 123. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

Α) Την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 21/2018 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, αξιολογήθηκαν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών για νέα κατεπείγοντα δρομολόγια  
μεταφοράς μαθητών με α/α 118, 119, 120, 121, 122 και 123, που αναδείχθηκαν κατόπιν διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης.  

Β) Την ανακήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως οριστικού μειοδότη για τα δρομολόγια 
μεταφοράς μαθητών με α/α 118 και 119. 

Γ) Την ανακήρυξη της εταιρείας ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ως οριστικού 
μειοδότη για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με α/α 120, 121, 122 και 123. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

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