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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. 2971/2018 
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 4 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  
Λήψη απόφασης περί  έγκρισης του υπ΄αριθμ. 42 / 2018  πρακτικού της              
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο  του Δυναμικού 
Συστήματος  Αγορών (ΔΣΑ)  για  τη μεταφορά  μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης  Ανατ.  Αττικής  για  το  σχολικό  έτος 2018- 
2019  (Διακ. 7 / 2018 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 61149).  
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη  
 Χριστάκη Μαρία 
 Πελέκης Ζαχαρίας 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 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 12/10/2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και  όπως 
περαιτέρω τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 37419/13479/08-
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05-2018 (ΦΕΚ1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής». 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση 
συναφών θεμάτων», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του 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». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «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 με το Ν. 4038/2015 (ΦΕΚ 14/τ.Α΄/02-02-2012). 

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

7. 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 και ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016) 
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Περί αναλήψεως 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» 

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. 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)». 

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

17. Την υπ΄αριθμ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης  για προμήθειες 
και υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ΄αριθμ. 125/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ) όμοια. 

18. Την υπ΄αριθμ. 240/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΒ77Λ7-ΥΗΕ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης 2.250.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τη μεταφορά μαθητών 2017-2018 ως 
πρόσθετης δαπάνης της ήδη εγκεκριμένης δαπάνης των 22.950.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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19. Την υπ΄αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής, περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους 2018, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 83/2018 
όμοια (ΑΔΑ:61397Λ7-9ΓΓ). 

20. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
«Ορισμού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-
2017. 

21. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-7-2018 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» (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-07-2018).   

22. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7), περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 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, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του  
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, Ε.Φ.01072,02072,03072,04072, 
05072,06072, 07072 & 08072 και  ΚΑΕ 0821.  0821 όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ΄αρ. 1723/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΟΥ7Λ7-75Ε) και 883/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΜ87Λ7-ΦΡ2) 
όμοιες.              

23. Την υπ΄αριθμ. 67957/8-4-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης 
(ΑΔΑ: ΩΓΖΚ7Λ7-ΔΘ6). 

24. Την υπ΄αριθμ. 886/12-01-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης 
(ΑΔΑ: ΩΕΤ77Λ7-ΠΚΑ). 

25. Την υπ΄αριθμ. 117217/14-6-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης 
(ΑΔΑ: Ψ02Δ7Λ7-4ΦΔ). 

26. Την υπ΄αριθμ. 119/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: Ω85Φ7Λ7-ΧΙΕ) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους: α) Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, β) 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ και γ) 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 
1360/2018 (ΑΔΑ: 63ΗΩ7Λ7-7Η5) όμοια. 

27. Την υπ΄αριθμ. 6/2016 διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής «Εφαρμογή ΔΣΑ του 
άρθρ.27 του ΠΔ 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 & 2019-2020» 

28. Την υπ΄αριθμ. 1460/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 6Β477Λ7-Δ99), περί έγκρισης των όρων της 14/2016 Διακήρυξης 
για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

29. Την υπ΄αριθμ. 14/2016  διακήρυξη για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

30. Την υπ΄αριθμ. 2561/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 6Ω4Ι7Λ7-ΧΒΧ), όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 
2789/2016 όμοια (ΑΔΑ: 70ΖΥ7Λ7-2ΙΛ) καθώς και την υπ΄αριθμ. 3145/2016 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Aττικής (ΑΔΑ: ΨΡΠΛ7Λ7-
Λ98), περί κατακύρωσης των δρομολογίων της 14/2016  διακήρυξης στους 
μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

31. Την υπ΄αριθμ. 1986/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: 7ΒΤ67Λ7-ΕΕΦ) περί έγκρισης των όρων της 20/2016 Διακήρυξης 
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για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

32. Την υπ΄αριθμ. 20/2016  διακήρυξη για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

33. Τις υπ΄αριθμ. 54/2017 (ΑΔΑ: Ψ7ΥΖ7Λ7-64Α) & 150/2017 (ΑΔΑ:ΩΠΙΤ7Λ7-ΤΙ6) 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί 
κατακύρωσης των δρομολογίων της 20/2016  διακήρυξης στους μειοδότες και 
στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

34. Την με αριθμό 1712/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής (ΑΔΑ: Ω5ΜΠ7Λ7-ΒΙ1) περί έγκρισης των όρων της 9/2017 Διακήρυξης 
για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

35. Την υπ΄αριθμ. 9/2017  διακήρυξη για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

36. Τις υπ΄αριθμ. 3231/2017 (ΑΔΑ: ΨΑ1Κ7Λ7-5Ε0) και 124/2018 (ΑΔΑ: 6Ψ1Τ7Λ7-
ΡΨΛ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  περί 
κατακύρωσης των δρομολογίων της 9/2017  διακήρυξης στους μειοδότες και 
στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

37. Το οικ. 32261/13-2-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε πίνακας με τα στοιχεία των δρομολόγιων για τον 
Δ΄Επιμέρους Διαγωνισμό. 

38. Το οικ. 122317/21-6-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, 
με το οποίο μας διαβιβάστηκε επικαιροποιημένος πίνακας με τα στοιχεία των 
δρομολόγιων για τον Δ΄Επιμέρους Διαγωνισμό. 

39. Την με αριθμό 1713/2018 (ΑΔΑ: ΨΤΡ17Λ7-ΦΨ4).απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί έγκρισης των όρων της 7/2018 
Διακήρυξης για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, 
στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

40. Την υπ΄αριθμ. 7/2018  διακήρυξη για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της 
Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 
(ΑΔΑ: 7ΜΤ47Λ7-ΤΧ4, ΑΔΑΜ: 18PROC003344248 & A/A ΕΣΗΔΗΣ: 61149). 

41. Το υπ΄αριθμ. 122616 / 23-7-2018 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο την ενημερώσαμε για την 
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ήτοι 2-8-2018, ημέρα 
Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ. 

42. Το υπ΄αριθμ. 146033 / 2-8-2018 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο της διαβιβάσαμε 17 φακέλους 
οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας, 
ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 

43. Το υπ΄αριθμ. 147881/02-08-2018 έγγραφό μας προς τη Δ/νση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής με το οποίο ζητήσαμε συγκριτικά στοιχεία, μετά την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για δρομολόγια για τα  οποία 
κατατέθηκαν μοναδικές προσφορές. 

44. Το υπ΄αριθμ. 153380/02-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με το οποίο μας 
έστειλε συγκριτικά στοιχεία για τα δρομολόγια με α/α 347, 357, 363, 379, 395, 
405, 406, 408, 412 & 416 της 7/2018 Διακήρυξης. 

45. Το υπ’ αριθμ. 29/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 02-08-2018,  αξιολόγησε  τις οικονομικές 
προσφορές και γνωμοδότησε σχετικά. 

46. Την υπ΄αριθμ. 2217/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΩΔ6Τ7Λ7-90Ζ), περί: α) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, β) διενέργειας 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των εταιρειών ΑΦΟΙ ΒΑΛΗΛΗ ΑΕ και ΑΦΟΙ Μ & Γ 
ΚΑΚΑΓΙΑ ΕΠΕ, οι οποίες κατέθεσαν  ισότιμες προσφορές  για το δρομολόγιο με 
α/α 394 και  ανάδειξης προσωρινού μειοδότη αυτού της εταιρείας  και γ) 
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προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σε επόμενη συνεδρίαση κατά 
το αρ.2 παρ.13 του Ν.2286/1995 (απολύτως παρόμοια διάταξη είναι και αυτή του 
Ν.4412/2016, αρ. 32,παρ.2α), για τα άγονα δρομολόγια. 

47. Το υπ΄αριθμ. 146870/3-8-2018 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες, με το 
οποίο τους διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2217/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και καλέσαμε τους προσωρινούς μειοδότες να προσκομίσουν εντός 
προθεσμίας  είκοσι (20) ημερών από λήψεως του παρόντος τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

48. Το  υπ΄αριθμ. 148982/7-8-2018 έγγραφό μας προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο την ενημερώσαμε για την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
ήτοι Παρασκευή 31-8-2018. 

49. Το  υπ΄αριθμ. 160749/29-8-2018 έγγραφό μας προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο της διαβιβάσαμε (15) 
σφραγισμένους φακέλους με δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

50. Το υπ’ αριθμ. 35/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδριάσεις που πραγματοποίησε στις 31/08, 03/09, 04/09, 05/09 και 
07/09/2018,  αποσφράγισε, αξιολόγησε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
γνωμοδότησε σχετικά. 

51. Το υπ΄αριθμ. 169587/6-9-2018 έγγραφό μας προς την εταιρεία Μαρίνης ΑΤΞΕ, 
με το οποίο της ζητάμε να μας γνωρίσει, ως ο προσφέρων με την αμέσως 
χαμηλότερη τιμή για το δρομολόγιο 360, εάν προτίθεται να εκτελέσει το 
δρομολόγιο με ώρα 13:15. 

52. Το από 7-9-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της εταιρείας Μαρίνης ΑΤΞΕ, με το οποίο 
μας γνώρισε ότι δεν ενδιαφέρεται να αναλάβει το δρομολόγιο. 

53. Την υπ΄αριθμ. 2541/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΨΩ6Θ7Λ7-ΡΥΩ), περί: α) κατακύρωσης ορισμένων δρομολογίων της 7/2018 
Διακήρυξης, β) συνέχισης της διαδικασίας στον τρίτο κατά σειρά μειοδότη για το 
δρομολόγιο 360, ήτοι η εταιρεία ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ και γ) εξέτασης σε 
επόμενη συνεδρίαση της κατακύρωσης των υπόλοιπων δρομολογίων. 

54. Το υπ΄αριθμ. 176856/25-9-2018 έγγραφό μας προς τους συμμετέχοντες, με το 
οποίο τους διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2541/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και καλέσαμε την  εταιρεία ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ να προσκομίσει  
εντός προθεσμίας  είκοσι (20) ημερών από λήψεως του παρόντος τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης για το δρομολόγιο 360. 

55. Το  υπ΄αριθμ. 187848/4-10-2018 έγγραφό μας προς τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο της διαβιβάσαμε σφραγισμένο 
φάκελο με δικαιολογητικά κατακύρωσης της  εταιρείας  ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ. 

56. Το υπ’ αριθμ. 42/2018 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 09/10/2018,  αποσφράγισε, αξιολόγησε 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και γνωμοδότησε τα κάτωθι: 

[ Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 
 
1. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 187848/04-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 

Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάσθηκε φάκελος δ/κων 
κατακύρωσης της εταιρείας ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ για το δρομολόγιο με α/α 360 
της 7/2018 Διακήρυξης.  

2. Η υπ’αριθμ. 2541/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
αποφασιστηκε να προχωρήσει η διαδικασία στον τρίτο κατά σειρά μειοδότη για το 
δρομολόγιο α/α 360, ήτοι η εταιρεία ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ.  
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3. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 176856/25-09-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της 
Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αριθμ 2541/2018 
(ΑΔΑ: ΨΩ6Θ7Λ7-ΡΥΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α σε όλους 
τους συμμετέχοντες στην 7/2018 Διακήρυξη 

4. την υπ’. αριθ. 07/2018 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α.  

5. το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό  
 
εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλλε εμπρόθεσμα η 
εταιρεία ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ για το δρομολόγιο με α/α 360  
 
Τα ευρήματα της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
 
1. ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ: ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ : 360 
 

 Απαιτήσεις  Δικαιολογητικά/Ονομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1. Δικαιολογητικό παρ. 5.α.1 της 

Διακήρυξης. 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 
ΒΑΛΗΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
Αποδεκτό  

2. Δικαιολογητικό παρ. 5.α.2 της 
Διακήρυξης. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ότι: α) δεν τελούν σε πτώχευση, β) δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 

Αποδεκτό 

3. Δικαιολογητικό παρ. 5.α.3 της  
Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ότι: α) δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση,  
β) δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση  

Αποδεκτό 

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας Αποδεκτό 
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μη μισθωτών. Αποδεκτό 

4. Δικαιολογητικό παρ. 5.α.4 της 
Διακήρυξης 

Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  
Μισθωτών. 

Αποδεκτό 

5.  Δικαιολογητικό παρ. 5.α.5 της 
Διακήρυξης. 

Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου (εγγραφή, ειδικό 
επάγγελμα) 

Αποδεκτό 

6. Δικαιολογητικό παρ.5.α.6 της 
Διακήρυξης 

Βεβαίωση εγγραφή στο ΣΑΤΑ (μόνο για ΤΑΞΙ) Δεν απαιτείται 

7. Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (1) της 
Διακήρυξης 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφονται όσα 
αναφέρονται στη παράγραφο (1) (ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) της Διακήρυξης. 

Αποδεκτό 

8. Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (2) της 
Διακήρυξης 

ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 
ΒΑΣΙΚΟ 
ΙΖΜ 1577 
ΕΦΕΔΡΙΚΑ: 
ΙΗΡ 7482 

Αποδεκτά 

9. Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (3) της 
Διακήρυξης 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)  
ΙΖΜ 1577 ΒΑΣΙΚΟ ΛΗΞΗ (26-04-2019) 
ΙΗΡ 7482 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΛΗΞΗ (16-12-2018) 

Αποδεκτά 

10 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (4) της 
Διακήρυξης 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΙΖΜ 1577 ΒΑΣΙΚΟ ΛΗΞΗ (01-04-2019) 
ΙΗΡ 7482 ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΛΗΞΗ (01-04-2019) 

Αποδεκτά 

11 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (5) της 
Διακήρυξης 

ΕΔΧ ή ΠΕΙ ΟΔΗΓΩΝ 
ΒΑΛΗΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αποδεκτά 

12 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (6) της 
Διακήρυξης 

Υ/Δ ΚΤΕΛ  Δεν απαιτείται 

13 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (7) της 
Διακήρυξης 

Πίνακας οχημάτων Αποδεκτός 

14 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (8) της 
Διακήρυξης 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Αποδεκτά 

15 Δικαιολογητικό παρ.(ΕΙΔΙΚΑ Δικαιολογητικά για συμβάσεις άνω των 60.000€ Δεν απαιτείται 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) (9) της 
Διακήρυξης 

16 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟ ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Αποδεκτό 

 
Παρατηρήσεις:  
Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία οφείλει πριν την υπογραφή της σχετική σύμβασης να 
προσκομίσει το πιστοποιητικό υγείας του Οδηγού κου Βαληλή  Γεωργίου.  
 
Με βάση τα ανωτέρω, τα μέλη της επιτροπής γνωμοδοτούν ομόφωνα:  
 

1) Να γίνει κατακύρωση του δρομολογίου α/α 360 στον τρίτο κατά σειρά μειοδότη 
και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

                                                                                                                                                            
 

εισηγείται 
  
Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 42 / 2018 πρακτικού της επιτροπής  
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο  του  Δυναμικού Συστήματος  Αγορών 
(ΔΣΑ)  για  τη μεταφορά  μαθητών  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Ανατ. 
Αττικής  για  το  σχολικό  έτος 2018-2019  (Διακ. 7 / 2018 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 61149) και 
ως εκ τούτου: 

1. την κατακύρωση του δρομολογίου με α/α 360 στην εταιρεία  ΒΑΛΗΛΗ 
TRAVEL EΠΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ως κάτωθι: 

  
  

2. την ανάθεση  της εκτέλεσης του ανωτέρω δρομολογίου στην εταιρεία ΒΑΛΗΛΗ 
TRAVEL EΠΕ 
μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης και  πάντως το αργότερο μέχρι 31-12-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του 
Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-9-2018) και ισχύει.-  

 
 

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

Α/Α 
ΔΡΟΜΟΛ 

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

360 
ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΚΑΙ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL 
EΠΕ 

52,00€ 

Α/Α 
ΔΡΟΜΟΛ 

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

360 
ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΚΑΙ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

54,00 € 
 

ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL 
EΠΕ 52,00€ 
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Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 42 / 2018 πρακτικού της επιτροπής  αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών & των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε.Α.Α, στο πλαίσιο  του  Δυναμικού Συστήματος  Αγορών (ΔΣΑ)  για  τη μεταφορά  
μαθητών  Α/θμιας  και  Β/θμιας  Εκπαίδευσης  Ανατ. Αττικής  για  το  σχολικό  έτος 
2018-2019  (Διακ. 7 / 2018 & Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 61149) και ως εκ τούτου: 

1) την κατακύρωση του δρομολογίου με α/α 360 στην εταιρεία  ΒΑΛΗΛΗ 
TRAVEL EΠΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς ως κάτωθι: 

  
 

Α/Α 
ΔΡΟΜΟΛ 

ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

360 
ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΚΑΙ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΟΦΟΣ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ 

54,00 € 
 

ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL 
EΠΕ 

52,00€ 

 
  

2) την ανάθεση  της εκτέλεσης του ανωτέρω δρομολογίου στην εταιρεία 
ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL EΠΕ μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και  πάντως το αργότερο μέχρι 31-12-
2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-9-2018) 
και ισχύει.-  

 
 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

        Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Μπαλάφας Γεώργιος  
Σαπουνά Αγγελική  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη  
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας 
 

ΑΔΑ: ΩΓΦ57Λ7-ΘΔ5
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