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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 81η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3942/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 31-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 262938 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 31-12-2018. 

 
Θέμα 1ο  

Αποδοχή του υπ’ αρ. 36/2018 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 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, του προσωρινού μειοδότη, που αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης, για τα νέα δρομολόγια  μεταφοράς μαθητών με α/α 128,129,130,131 τα οποία 
προέκυψαν μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Νερούτσου Μαρία 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Χριστάκη Μαρία 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της- 
Οικονομικής Επιτροπής για την από 31-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης- Οικονομικών Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών  στην οποία αναφέρονται τα εξής 
 
Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
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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 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. 
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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. Τα με αρ. πρωτ. 209856/2018 & 232120/2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας, για νέα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών (128,129,130,131 δρομολόγια). 

 
27. Το γεγονός ότι τα εν λόγω δρομολόγια προέκυψαν μετά την προκήρυξη του Επιμέρους 

Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών (αρ. Διακήρυξης 4/2018) της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 
και  κρίνεται απαραίτητη η μεταφορά των μαθητών, όπως αυτά αναφέρονται στα ανωτέρω 
έγγραφα της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας  Αττικής. 

29. Την με αριθ. 3451/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΘ257Λ7-ΒΛΒ), με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός  μειοδότης ο Κων/νος Δήμος,  για τα  
νέα δρομολόγια  μεταφοράς μαθητών με α/α 128,129. 

30.Την με αριθ. 3667/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΧΨΝ7Λ7-77Ε), με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός  μειοδότης ο Κων/νος Δήμος,  για τα  
νέα δρομολόγια  μεταφοράς μαθητών με α/α 130,131. 

31. Το υπ’ αρ. 36/2018 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: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ. 36 / 2018 

Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 31-12-2018 και ώρα 10:00 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 φάκελο με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού  μειοδότη  που αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης,  για τα νέα  δρομολόγια  με α/α 128,129,130,131 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. 3451/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΘ257Λ7-ΒΛΒ) με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, για τα υπ’ αρ. 128,129 νέα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ο ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
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.  Την με αριθ. 3667/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΨΧΨΝ7Λ7-77Ε) με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, για τα υπ’ αρ.  130,131 νέα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ο ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
● Το με αρ. πρωτ. 259988/262617/31-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Περιφερειακής 
Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι σφραγισμένοι φάκελοι του 
μεταφορέα ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 
παρέλαβε τους φυσικούς φακέλους  με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη. 
Οι φυσικοί φάκελοι αποσφραγίστηκαν και υπογράφηκαν. Ακολούθως, η Επιτροπή προχώρησε 
στον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία έπρεπε να είναι 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Παραρτήματος Γ’ της Διακήρυξης 4/2018, του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, όπως αναφέρεται στις με αριθ. 3451/2018 & 3667/2018 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
Ο προσωρινός μειοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα δρομολόγια με α/α 128,129,130,131 
υπέβαλε τις απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις, χωρίς ψηφιακή υπογραφή. Ωστόσο επειδή οι 
υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του, προτείνουμε να γίνουν 
δεκτές. Επίσης δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 
Να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να κηρυχθεί ως οριστικός μειοδότης,  για τα 
υπ’ αρ. 128,129,130,131 νέα  δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, ο ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
          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. 36/2018 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 του προσωρινού μειοδότη, για τα νέα  δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών, με α/α 128, 129, 130, 131 που αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης, και 
το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών.  
Β) Την ανακήρυξη του Κων/νου Δήμου, ως οριστικού μειοδότη, για τα νέα δρομολόγια  μεταφοράς 
μαθητών με α/α 128, 129, 130, 131. 
 

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

 
Α) Την αποδοχή του υπ’ αριθμ. 36/2018 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 του προσωρινού μειοδότη, για τα νέα  δρομολόγια μεταφοράς 
μαθητών, με α/α 128, 129, 130, 131 που αναδείχθηκε κατόπιν διαδικασίας διαπραγμάτευσης, και 
το οποίο προέκυψε μετά την προκήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Βορείου Τομέα 
Αθηνών.  
Β) Την ανακήρυξη του Κων/νου Δήμου, ως οριστικού μειοδότη, για τα νέα δρομολόγια  μεταφοράς 
μαθητών με α/α 128, 129, 130, 131. 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 

 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
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