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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 74η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3597/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 04-12-2018, 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. 238881 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 29-11-2018. 

 
Θέμα 48ο  

Έγκριση ή μη του υπ. αρ. 141/27-11-2018 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ σχετικά με αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών 
μειοδοτών κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης σύμφωνα  με το άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4286/2014, για την ανάθεση νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής  Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του Π.Δ.60/2007. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος   

 Τζίβα Αιμιλία  

 Βρύνα Φωτεινή  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Νερούτσου Μαρία  

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

 Μπαλάφας Γεώργιος  

 Σαπουνά Αγγελική  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία 
Ντόβα. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 
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6 του Ν. 4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων», 
όπως ισχύει. 

3. 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». 

4. Τον 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). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28-6-2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) άρθρο 63 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/4-8-2017) και ισχύουν 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 
4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016) και ειδικότερα της παρ. 1. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία 
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας μα την επωνυμία 
«Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία’-Προσαρμογή στο Εθνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις.  

10. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις της 24001/11-6-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1449/τ.Β’/14-6-2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

12. Τις διατάξεις της 40701/10-10-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 2561/Τβ΄/11-10-2013 «Συμπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ. 
αρ.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ/τ. Β΄/14-6-2013)». 

13. Τις διατάξεις της 32807/1-9-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
2375/τ. Β΄/5-9-2014 ¨Τροποποίηση της υπ. αρ. 24001/11-6-2013 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 1449/τ. Β΄/14-6-2013) 

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 
15. Τις διατάξεις του 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 
16ης Νοεμβρίου 2005». 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/201 (ΦΕΚ 145/τ.Α’/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

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

18.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση 
– κωδικοποίησή του με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο 
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», καθώς και την υπ’ αριθμ. 
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37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661 Β΄) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής,   

19. Την υπ. αρ. 66/2017 (ΑΔΑ:ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Αττικής 
«Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής» 

20. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.48105/2017 απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
114/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./10-3-2017) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής 
Επιτροπής» 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. 

21. Την υπ’ αριθ. οικ.184244/2014 (ΦΕΚ 599/τ.) Υπαλλήλων Εδικών Θέσεων και Οργάνων 
Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα/30-09-2014) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμός Προέδρου Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 

22. Την με αρ. πρωτ. οικ. 8840/2017 (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. 

23. Την με αρ. 425/2017 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018». 

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

25. Την υπ’ αριθ. 778/2016 (ΑΔΑ: 6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 91.800.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, 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. 

26. Την υπ’ αριθ. 67110/07-04-2016 (ΑΔΑ: 7ΣΩΔ7Λ7-ΡΕΟ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 12.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
πολυετούς υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0821 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 212 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών της ΥΔΕ. 

27. Την υπ’ αριθ. 981/2016 (ΑΔΑ: 6ΔΡΟ7Λ7-Ξ2Υ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αριθ. 6/2016 Διακήρυξης για την 
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών. 

28. Την υπ’ αριθ. 6/2016 Διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής. 

29. Την υπ. αρ. 5/2016, 8/2016,3/2017 και 3/2018 διακηρύξεις 1ου, 2ου ,3ου και 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών της ΠΕΔΑ για τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 
2018-2019 στα πλαίσια του ΔΣΑ 

30. Την υπ. αρ. 1986/3-1-2018 (ΑΔΑ:Ψ0ΙΠ7Λ7-ΚΙΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1532 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 

31. Την υπ. αρ. 1723/2018(ΑΔΑ: Ω1357Λ7-Θ32) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ. αρ. 3/2018 διακήρυξης της ΠΕΔΑ -4ος Επιμέρους-για τη 
μεταφορά μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Της ΠΕΔΑ για το σχολικό έτος 2017-
2018  

32. Την υπ. αρ. 3/2018 διακήρυξη της ΠΕΔΑ ΠΕΔΑ -4ος Επιμέρους-για τη μεταφορά μαθητών της 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Της ΠΕΔΑ για το σχολικό έτος  2018-2019  

33. Την υπ. αρ. 2218/2018 (ΑΔΑ:Ω0ΩΘ7Λ7-ΕΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών της 
ΠΕΔΑ 

34. Την υπ. αρ. 2451/2018(ΑΔΑ:7ΔΛΤ7Λ7-ΧΝΤ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά 
με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για νέα δρομολόγια της ΠΕΔΑ και ανάδειξη προσωρινών 
μειοδοτών 
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35. Την υπ. αρ. 2438/2018(ΑΔΑ:ΩΦΚ77Λ7-8Δ9) )  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά 
με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για άγονα δρομολόγια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στα 
πλαίσια του ΔΣΑτης ΠΕΔΑ και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών 

36. Το υπ. αρ. 183625,181541,179995,179615,33787/3-10-2018  έγγραφο της Διεύθυνσης 
Παιδείας για δημιουργία τριών (3) νέων δρομολογίων 

37. Το υπ. αρ. 191935,191116/11-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: 
«Επικαιροποίηση αιτήματος για τα νέα δρομολόγια 148 και 149 που δεν διατέθηκαν στη 
διαπραγμάτευση της 11ης Σεπτεμβρίου 2018» 

38. Το γεγονός ότι η μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στην έδρα της σχολικής 
μονάδας όπου φοιτούν είναι μέγιστη υποχρέωση της πολιτείας και συμβάλλει αφενός στο 
δημόσιο συμφέρον και αφετέρου διευκολύνει τα μέγιστα την καθημερινότητα των μαθητών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης   

39. Την υπ. αρ. 2999/2018(ΑΔΑ:ΩΠΦ57Λ7-1ΒΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
σύμφωνα με το άρθρο 17,παρ. 2 του Ν. 4286/2014, για την ανάθεση πέντε (5) νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)του αρ. 27 του ΠΔ 60/2007. 

40. Την υπ. αρ. 3102/2018 (ΑΔΑ:6ΖΚΙ7Λ7-ΝΙΧ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: 
«Διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα 
με το άρθρο 17,παρ. 2 του Ν. 4286/2014 για την ανάθεση πέντε (5) νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης  της Π.Ε.Δ υτ. Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ 60/2007 

41. Τους έγκαιρα κατατεθειμένους φακέλους με δικαιολογητικά κατακύρωσης από τους 
προσωρινούς μειοδότες  

42. Το υπ. αρ. 141/27-11-2018 πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
ΠΕΔΑ σχετικά με την αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών μειοδοτών για 
νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της ΠΕΔΑ, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΩΝ / ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 

Στην Ελευσίνα την Τρίτη 27 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής ενότητας 
Δυτικής Αττικής, συνήλθε και συνεδρίασε η Πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων 
Ανοιχτών / Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 
139/2018 πρόσκληση για την: 
 
Για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν τη 
διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Αττικής-ΠΕΔΑ για νέα 
δρομολόγια της ΠΕΔΑ, για το σχολικό έτος 2018-2019. 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 236/18 (ΑΔΑ : ΩΒ517Λ7-7ΥΠ) και 2632/18 
(ΑΔΑ: 66Ψ57Λ7-8ΦΚ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για τον ορισμό 
των μελών της επιτροπής, οι παρακάτω :  
 
 

1. ΛΙΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ, Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως πρόεδρος της επιτροπής 
2. ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,  Κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ -  ως τακτικό μέλος  
3. ΑΛΑΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,  Κλάδου ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ως 

τακτικό    μέλος 
4. ΚΑΡΠΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ως τακτικό μέλος 
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Χρέη Γραμματέα  εκτέλεσε η ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ως γραμματέας της επιτροπής. 
 
Η Επιτροπή συνεδρίασε, αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία και αφού έλαβε υπόψη της το 
υπ.αρ.πρωτ. 231729/23-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της 
Π.Ε.Δ.Α.. 
 
Η επιτροπή  αποσφράγισε και τους φυσικούς φακέλους, μονογράφοντας αυτούς και τα 
περιεχόμενα σε αυτούς δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Σύμφωνα και με την υπ’αριθ. 3102/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΚΙ7Λ7-ΝΙΧ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, δικαιολογητικά κατακύρωσης υπέβαλαν οι παρακάτω προσωρινοί μειοδότες: 
 
 

Στην συνέχεια, αφού μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα υποβληθέντα, ηλεκτρονικώς και φυσικώς, 
δικαιολογητικά, αποφασίστηκαν τα κάτωθι: 

Για τους ανωτέρω προσωρινούς μειοδότες διαπιστώθηκε ότι έχουν προσκομιστεί 
ελλιπή δικαιολογητικά, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα, τα οποία θα πρέπει να 
κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της 
και σε χρόνο τον οποίο αυτή θα ορίσει  σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 5 του Ν. 4415/2016. 
Επισημαίνεται ότι μέχρι να προσκομιστούν τα παρακάτω ελλιπή δικαιολογητικά η 
επιτροπή γνωμοδοτεί αρνητικά: 

α/α Ανάδοχος 
Αριθμός 

δρομολογίου 
Ελλιπή δικαιολογητικά 

1 ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 148 

1.Δεν υποβλήθηκε Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) το οποίο να είναι σε ισχύ. 
Αντί αυτού υποβλήθηκε μία Αίτηση/ Υπεύθυνη Δήλωση για 
Αντίγραφο ποινικού μητρώου με αρ. αιτήματος: 4439067/15-11-
2018 χωρίς όμως να αναφέρεται η αρχή στην οποία κατατέθηκε.  
2. Δεν υποβλήθηκε Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης), το οποίο 
να είναι σε ισχύ και από το οποίο να προκύπτει ότι α) δεν τελεί 
σε πτώχευση και β) ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 
Αντί αυτού υποβλήθηκαν σχετικά αιτήματα χορήγησής τους σε 
ΚΕΠ με αρ. πρωτ. ΚΕΠ 0310/Φ 5239878/27784/15-11-2018 & 
ΚΕΠ 0310/Φ 5239855/27782/15-11-2018. 
3. Δεν έχει υποβληθεί Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ και από το οποίο να 
προκύπτει ότι α) δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση και β) ότι 
δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Αντί 
αυτού υποβλήθηκε σχετικό αίτημα χορήγησής του σε ΚΕΠ με 
αρ. πρωτ. ΚΕΠ 0310/Φ 5239914/27786/15-11-2018. 
 
θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά 
υπογεγραμμένη, στην οποία να δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση 
στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των ανωτέρω  
πιστοποιητικών 1. 2. 3, και να δηλώνει επίσης ότι θα 
προσκομίσει τα πιστοποιητικά μόλις αυτά εκδοθούν. 
 
4. Στην Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, που υποβλήθηκε δεν 

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός  
πρωτοκόλλου 

1 ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ 229941/19-11-2018 

2 ΠΟΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 231729/20-11-2018 

3 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 230040/19-11-2018 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21-0aFA5y1gmV4qDljij3KpA%7D&bid_number=%7B%21%21lfM8AKs2FQkZ2Tesd89BRg%7D&_ti=714950516&oapc=10&oas=oUU7WFXsme8IP_zE0PoIyQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21-0aFA5y1gmV4qDljij3KpA%7D&bid_number=%7B%21%21lfM8AKs2FQkZ2Tesd89BRg%7D&_ti=714950516&oapc=10&oas=oUU7WFXsme8IP_zE0PoIyQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21-0aFA5y1gmV4qDljij3KpA%7D&bid_number=%7B%21%21lfM8AKs2FQkZ2Tesd89BRg%7D&_ti=714950516&oapc=10&oas=oUU7WFXsme8IP_zE0PoIyQ..
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αναγράφονται τα παρακάτω: 

 Στο σημείο (Γ) το όνομα του  που θα χρησιμοποιηθεί για 
την εκτέλεση του δρομολογίου, με αναφορά στον Αριθμό 
Δελτίου Ταυτότητάς τους και ο αριθμός δρομολογίου 

 Η Υπεύθυνη δήλωση δεν φέρει βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής 

5. Στην κατάσταση βασικών οχημάτων το δρομολόγιο που 
αναγράφεται δεν αντιστοιχεί με το δρομολόγιο του πίνακα της 
υπ’αριθ. 3102/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΚΙ7Λ7-ΝΙΧ) Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής 
6. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υποβλήθηκε δεν είναι σε 
ισχύ από 13/8/2018. 
 

2 ΠΟΜΟΝΗ ΜΑΡΙΑ 152, 154 

1. Η φορολογική ενημερότητα δεν είναι σε ισχύ  
2. Δεν έχει υποβληθεί βεβαίωση ΣΑΤΑ για τον κάτοχο του κύριου 
οχήματος ΤΑΗ 1569 
3. Έχουν υποβληθεί δικαιολογητικά για εφεδρικό όχημα (που δεν 
απαιτούνταν), εκ των οποίων το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν 
είναι σε ισχύ. 
 

3 
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

153 

1. Δεν έχει υποβληθεί 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 
2. Δεν έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο άδεια κυκλοφορίας για το 
εφεδρικό όχημα  
3. Δεν έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου για το 
εφεδρικό όχημα σε ισχύ 
4. Δεν έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο δελτίου Τεχνικού Ελέγχου 
ΚΤΕΟ  για το εφεδρικό όχημα 
5 Δεν έχει υποβληθεί φωτοαντίγραφο του Π.Ε.Ι. οδηγού 
(HABILAJ ADMIR) 

 
Σημειώνεται επίσης ότι για τo Δρομολόγιo 149, σύμφωνα και με την υπ’αριθ. 3102/2018 
(ΑΔΑ: 6ΖΚΙ7Λ7-ΝΙΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δεν κατατέθηκε καμία 
προσφορά. 

 
 

       Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την 
έγκριση ή μη του υπ. αρ. 141/27-11-2018 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ σχετικά με αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών 
μειοδοτών κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης τιμής χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης σύμφωνα  με το άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4286/2014, για την ανάθεση νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δυτικής  Αττικής της 
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Περιφέρειας Αττικής, που προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του Π.Δ.60/2007 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
α) την έγκριση του υπ. αρ. 141/27-11-2018 πρακτικού της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της ΠΕΔΑ και  
β) τη χορήγηση προθεσμίας έως 19-12-2018 προκειμένου να προσκομιστούν τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. 
 
   

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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