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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 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3753/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 21ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αρ. 23/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου ενώπιον του VI Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή δύο 
συμβάσεων και δη η σύμβαση για την εκτέλεση του υπ’ αρ. 363 δρομολογίου με τον ανάδοχο κ. 
Καλπαδάκη Δημοσθένη και η σύμβαση για την εκτέλεση του υπ’ αρ. 400 δρομολογίου με τον 
ανάδοχο κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο για τη μεταφορά μαθητών του 4ου επιμέρους Διαγωνισμού 
της ΠΕΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του ΠΔ/τος 
60/2007. 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  

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

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για την από 10-12-2018 εισήγηση του Γραφείου Νομοθετικού Συντονισμού και 
Δικαστικών Υποθέσεων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
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 Με την 1713/26-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 
7/2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 
2018-2019 προϋπολογισμού 564.812,50€ πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης (έως 20%) και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής 
καυσίμου (έως 10%). 

 Κριτήριο κατακύρωσης ορίστηκε η χαμηλότερη τιμή. 
 Με την 2217 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες 

για μεν το με αρ. 363 δρομολόγιο (Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ωρωπού) ο κ. Καλπαδάκης 
Δημοσθένης με ημερήσιο κόστος χωρίς ΦΠΑ 75,00€ , για δε το δρομολόγιο 400 (Καλλιτεχνικό 
Γυμνάσιο με  Λυκειακές Τάξεις Γέρακα) ο κ. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος με ημερήσιο κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 73,79€, τιμή η οποία διαμορφώθηκε σε 80,34€ λόγω τροποποίησης του 
δρομολογίου σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 3034/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Στο στάδιο υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ο κ. Καλπαδάκης προσκόμισε 
προκειμένου για την εκτέλεση του 363 δρομολογίου το από 10-08-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό 
που είχε καταρτίσει με τον κ. Μίντζα Αριστείδη ιδιοκτήτη του με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΒ 2109 
ΕΔΧ οχήματος ταξί, με το οποίο συμφωνήθηκε ότι ο ανάδοχος παραχωρεί την εκτέλεση της 
μεταφοράς και συγκεκριμένα του ανωτέρω δρομολογίου προς τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού.   

 Με το με αρ. 35/2018 Πρακτικό της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδότησε ότι 
από το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ότι παραχωρείται το έργο της μεταφοράς του 
δρομολογίου γεγονός που απαγορεύεται από τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 14 
περίπτωση 15). 

 Με την 2698/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε προθεσμία για την 
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης μεταξύ άλλων  και για τα με αρ. 363 και 400 
δρομολόγια.  

 Ακολούθως ο κ. Καλπαδάκης προσκόμισε το από 03-10-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό που 
κατήρτισε με τον ανωτέρω ιδιοκτήτη, με το οποίο ο τελευταίος του παραχωρεί το με αρ. 
κυκλοφορίας  ΤΑΒ 2109 ΕΔΧ όχημα για την εκτέλεση του 363 δρομολογίου.  

 Περαιτέρω ο κ. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος, μειοδότης για την εκτέλεση του με αρ. 400 
δρομολογίου προσκόμισε το από 04-10-2018 ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο κ. 
Παπανικολάου Νικόλαος δηλώνει ως κάτοχος του με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΒ 3686 ΕΔΧ 
οχήματος ταξί ότι ο κ. Πετρόπουλος θα μπορεί να χρησιμοποιεί σε περίπτωση ανάγκης το 
ανωτέρω όχημα.  

 Με το με αρ. 49/2018 Πρακτικό της η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης γνωμοδότησε ότι: 
 -Όσον αφορά το με αρ. 400 δρομολόγιο, από την εξέταση του πίνακα οχημάτων και την 

υπεύθυνη δήλωση του μειοδότη προκύπτει ότι η εκτέλεση του δρομολογίου με το υπ’ αρ. 
κυκλοφορίας  ΤΑΒ 3686 όχημα θα γίνει από δύο οδηγούς και δη τον ίδιο το μειοδότη και τον κ. 
Παπανικολάου , ιδιοκτήτη του οχήματος γεγονός που αποτελεί παραχώρηση της εκτέλεσης του 
δρομολογίου. 

 -Όσον αφορά το με αρ. 363 δρομολόγιο, ότι ναι μεν προσκομίστηκε νέο συμφωνητικό, πλην 
όμως προκύπτει και πάλι ότι πρόκειται για παραχώρηση της εκτέλεσης του έργου, δεδομένου 
ότι ο κ. Μίντζας έχει δηλωθεί και ως οδηγός του οχήματος, ενώ έχει δηλωθεί ως οδηγός και ο 
μειοδότης κ. Καλπαδάκης, ο οποίος όμως  έχει αναλάβει ήδη την εκτέλεση του 347 
δρομολογίου με οδηγό τον ίδιο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι εφικτή η εκτέλεση και των 
δύο δρομολογίων από τον μειοδότη κ. Καλπαδάκη.  

 Με την υπ’ αρ. 3131/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα 
ιδιωτικά συμφωνητικά που κατατέθηκαν για τα παραπάνω δρομολόγια κατακύρωσε αυτά στους 
μειοδότες κ. Καλπαδάκη (363 δρομολόγιο) και κ. Πετρόπουλο (400 δρομολόγιο). 

 Με την υπ’ αρ. 23/2018 Πράξη  του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία 
Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των δύο ως άνω 
συμβάσεων, καθόσον οι ανωτέρω μειοδότες κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 14 περ. 
15 της διακήρυξης παραχωρούν την εκτέλεση του δρομολογίου σε άλλο πρόσωπο, γεγονός 
που, κατά τα κριθέντα, συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια της ελεγχόμενης διαδικασίας.  

 Με το με αρ. πρωτ. 77288/2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου 
κοινοποιήθηκε η ανωτέρω πράξη στην Περιφέρεια Αττικής (ημερομηνία κοινοποίησης 06-12-
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2018) με τη μνεία ότι είναι δυνατή η άσκηση αιτήσεως ανάκλησης στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κατά το μέρος που κωλύεται η υπογραφή των δύο ως άνω συμβάσεων.  

 
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε 

σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) για την άσκηση ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αρ. 
23/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο 
Αμαρουσίου ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το μέρος που με αυτήν 
κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των δύο ως άνω συμβάσεων για την εκτέλεση του υπ’ αρ. 363 
δρομολογίου με τον ανάδοχο κ. Καλπαδάκη Δημοσθένη και του υπ’ αρ. 400 δρομολογίου με τον 
ανάδοχο κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο για τη μεταφορά μαθητών του 4ου επιμέρους Διαγωνισμού 
της ΠΕΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του ΠΔ/τος 
60/2007. 
 

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

 
την αίτησης ανάκλησης κατά της με αρ. 23/2018 Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Αμαρουσίου ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, κατά το μέρος που με αυτήν κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των δύο ως άνω 
συμβάσεων για την εκτέλεση του υπ’ αρ. 363 δρομολογίου με τον ανάδοχο κ. Καλπαδάκη 
Δημοσθένη και του υπ’ αρ. 400 δρομολογίου με τον ανάδοχο κ. Πετρόπουλο Κωνσταντίνο για τη 
μεταφορά μαθητών του 4ου επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕΑΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του ΠΔ/τος 60/2007. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
Πελέκης Ζαχαρίας  
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