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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. 3948/2018 
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 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης 

Απ΄ευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του υπ΄αρ. 96 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών στον μειοδότη που αναδείχθηκε από τη διενέργεια διαπραγμάτευσης. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος   
 Τζίβα Αιμιλία  

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 
 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 28/12/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
στην οποία αναφέρονται τα εξής 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87/Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
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3. Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 τ. Α΄ 28-6-2014) 

4. Tις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 
Αττικής), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
6. Την υπ΄ αρ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και 

δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016 και την υπ΄ αρ. 112/2016 
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω 45/2016 
Απόφαση και συγκεκριμένα το μέρος που αφορά τη μεταφορά μαθητών 

7. Την υπ΄ αρ. 778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
έγκριση δαπάνης και η 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  

8. Την υπ΄αρ. 1219/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς 
την ανακατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Βόρειου, Νότιου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων για το 2018, 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 
στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Αττικής. 

9. 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». 

10. 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)». 

11. 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)». 

12. Την υπ’ αρ. 106766/1-6-2018 (ΑΔΑ: 7ΣΦΜ7Λ7-ΕΘΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 
2018. 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 63 (παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018. 

14. Το υπ΄αρ. 221568/8-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο διαβιβάστηκε 
αίτημα για την ανάθεση δύο (2) νέων δρομολογίων στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
σύμφωνα με τις νέες ανάγκες των σχολείων για τη σχολική χρονιά 2018-2019. 

15. Την υπ΄αρ. 3340/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για δύο (2) 
νέα δρομολόγια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 (παρ. 2 εδ. γ) του Ν. 4415/2016 
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 21 του Ν. 4563/2018. 

16. Την υπ΄αρ. 234690/23-11-2018 Πρόσκληση της Υπηρεσίας σε διαπραγμάτευση η οποία 
αναρτήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής. 

17. Την υπ΄αρ. 3506/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ανατέθηκε το 
υπ΄αρ. 96 δρομολόγιο της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής στον οικονομικό 
φορέα ΜΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. κατόπιν διαπραγμάτευσης  

18. Τα υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 246570/07-12-2018 έγγραφο της υπηρεσίας  μας με το οποίο ζητήθηκε η 
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον μεταφορέα ΜΙΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. 

19. Την υπ΄αρ. 3940/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
κατακύρωση και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον μειοδότη Μιτάκη Γεώργιο υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των ελλειπόντων πιστοποιητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο.  

20. Το γεγονός ότι η έκδοση των ελλειπόντων πιστοποιητικών (πιστοποιητικό μη πτώχευσης, 
κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και κατάθεση αίτησης για 
αναγκαστική διαχείριση) αναμένεται εντός του Ιανουαρίου, αλλά αρκετά αργότερα από την 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των σχολείων (8/1/2019), σε συνδυασμό με λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, ήτοι την απρόσκοπτη εκτέλεση του υπόψη δρομολογίου με την έναρξη 
λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς, καθιστούν 
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απαραίτητη την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του υπόψη δρομολογίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρ. 118 του Ν. 4412/2016, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης (τιμή δρομολογίου 47,00€) και για χρονικό διάστημα 40 ημερών. 
Η υπόψη ανάθεση θα πάψει να ισχύει μετά την προσκόμιση των ελλειπόντων πιστοποιητικών 
από τον προσωρινό ανάδοχο και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.     

 
Κατόπιν των ανωτέρω,  η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή : 

Την απ΄ευθείας ανάθεση του υπ΄αρ. 96 δρομολογίου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών  στον 
προσωρινό ανάδοχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απόφαση 3506/2018 της Οικονομικής 
Επιτροπής) κο Γεώργιο Μιτάκη, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 47,00 €, για 
χρονικό διάστημα 40 ημερών. Η υπόψη ανάθεση λύεται με την προσκόμιση των ελλειπόντων 
πιστοποιητικών (πιστοποιητικό μη πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και κατάθεση αίτησης για αναγκαστική διαχείριση) και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 3940/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 

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

 
Την απ΄ευθείας ανάθεση του υπ΄αρ. 96 δρομολογίου της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών στον 
προσωρινό ανάδοχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης (απόφαση 3506/2018 της Οικονομικής 
Επιτροπής) κο Γεώργιο Μιτάκη, στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς, ήτοι 47,00 €, για 
χρονικό διάστημα 40 ημερών. Η υπόψη ανάθεση λύεται με την προσκόμιση των ελλειπόντων 
πιστοποιητικών (πιστοποιητικό μη πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και κατάθεση αίτησης για αναγκαστική διαχείριση) και την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης σε εφαρμογή της υπ΄αρ. 3940/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 

 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτριος   
Τζίβα Αιμιλία  
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 
Χριστάκη Μαρία 
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