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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 10η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 512/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 26-02-2019, 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. 54818 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 21-02-2019. 
 

Θέμα 45ο 
Έγκριση πρακτικών 12 και 13 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που 
αφορούν την αποσφράγιση και τον έλεγχο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης 
σχετικά με τα νέα δρομολόγια 89 & 90 προέκυψαν μετά τη Διακ/ξη 2/2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος  

 Τσούπρα Ιωάννα 

 Μεταξά Ειρήνη 

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

 Στεργίου Ιωάννα  

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική 

 Τζίβα Αιμιλία  

 Καράμπελας Κωνσταντίνος 

 Βρύνα Φωτεινή 

 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 υπ’ αριθμ πρωτ:54048/21-02-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α 14-4-2014) και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/’Β/14-12-2011) 
και την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και ισχύει. 
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3. Το Ν.2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
19/Α/95) 

4. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α 28-6-2014)  

5. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 1650/8-8-2014,Τεύχος Α’), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει 

6. Το Ν.4412/2016 (147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και 
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014). 

8. Τις διατάξεις της παρ. 8 δ. του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α 2014) 
9. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ τ. A΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
10. Τον ν. 3548/2007 (Α' 68) "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του ν. 
3801/2009 (Α' 163) "Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης". 

11. Την υπ’ αρ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
Υ.Ο.Δ.Δ. 114/10-3-2017, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 79075/12-04-2017 (ΦΕΚ 
176/Υ.Ο.Δ.Δ/18-04-2017) και  ισχύει. 

12. Τη με αρ. οικ.130459/02-7-2018 (ΦΕΚ 2780/τ.Β΄/12-07-2018) 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», όπως ισχύει. 

13. Την υπ’ αρ. 31636 Απόφαση «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 24001/11-6-2013 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» ΦΕΚ τ. Β 1931/9-9-2015   

14. Την με αρ. 433/2018  Απόφαση (ΑΔΑ: 73ΜΩ7Λ7-Ο17) της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Ανοικτών 
Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, 
όπως ισχύει, 

15. Την υπ’ αριθμ. 45/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σκοπιμότητας και 
δαπάνης για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 
αρ. 112/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

16. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 απόφαση 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. 

17. Την υπ’αρ. 883/2018 ( ΩΝΜ87Λ7-ΦΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αρ.778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
την υπ’αρ.1219/2018 (ΩΨΦΝ7Λ7-ΖΛΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ’ αρ. 883/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

18. Το άρθρο 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ147/14-07-2014) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού 
Δικαίου και άλλες διατάξεις». 

19. Το άρθρο 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 
21 του Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-9-2018) και ισχύει.  

20. Την με αριθμό 1697/2018 (ΑΔΑ:7ΔΛΓ7Λ7-Κ8Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’αρ.2/2018 Διακ/ξης του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού της Π.Ε. Πειραιά για την μεταφορά μαθητών.  

21. Την  με αρ. 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003344485) Διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού Π.Ε. 
Πειραιά για την μεταφορά μαθητών. 

22. Την υπ’ αρ. πρωτ.1648-02/01/2019 (ΑΔΑ:686Ρ7Λ7-ΟΕΓ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  από 
την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και ΕΦ 07.072 με α/α 221 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ.294. 

23. Το υπ’αρ.πρωτ.οικ.180869/20-9-2018 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα «Διαβίβαση πίνακα 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών», με το οποίο μας διαβιβάστηκε συνημμένα πίνακας με τα 
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νέα δρομολόγια με α/α 89,90,91,92 μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Πειραιά, τα χαρακτηριστικά και 
το κόστος αυτών. 

24. Την με αρ. 3357/2018 (ΑΔΑ:ΨΙΞΖ7Λ7-ΦΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα  
«Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 63 του 
Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του Ν.4563/2018 και ισχύουν, για τα νέα 
δρομολόγια με α/α 89,90,91,92  και 93 που προέκυψαν μετά την  Δ/ξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικό 
έτος 2018-2019». 

25. Την υπ’αρ.3390/2018(ΑΔΑ:ΩΕΦΧ7Λ7-5ΤΖ) με θέμα «Διενέργεια διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 
32 του Ν.4412/2016, για τα νέα δρομολόγια  με α/α  87, 89,90,91,92,93 που προέκυψαν μετά τη  
Δ/ξης 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Π.Ε. Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος  2018-2019 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του 
άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του Ν.4563/2018 και 
ισχύουν».  

26. Την υπ’αρ.3848/2018(ΑΔΑ:ΨΕ5Δ7Λ7-ΓΡ6 & ΑΔΑΜ:18AWRD004264593) που αφορά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την κατακύρωση και την κατακύρωση των δρομολογίων 91 
& 92. 

27. Τα υπ’αρ.πρωτ.οικ. 260133/24-12-2018 & αρ.πρωτ.οικ 260129/24-12-2018  έγγραφα της 
Υπηρεσίας μας προς τους μεταφορείς που αφορούν την ανακοίνωση ανάθεσης των δρομολογίων 
92 & 91. 

28. Την υπ’αρ.3944/2018 (ΑΔΑ:6ΚΠ27Λ7-9ΚM & ΑΔΑΜ:19AWRD004309401) με θέμα «Απευθείας 
ανάθεση κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, της εκτέλεσης δύο                δρομολογίων (89, 90) 
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Πειραιά α) στον μεταφορέα 
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ  για το χρονικό διάστημα από την ανάθεση έως την ολοκλήρωση 
της διαγωνιστικής διαδικασίας  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 2.500 € χωρίς ΦΠΑ 
και β) στον μεταφορέα ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ για το χρονικό διάστημα από την ανάθεση έως 
την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας  και σε κάθε περίπτωση μέχρι του ποσού των 
2.500 € χωρίς ΦΠΑ ». 

29. Τα υπ’αρ.πρωτ.οικ.6303/08-01-2019 & αρ.πρωτ.οικ.6308/08-01-2019  έγγραφα της Υπηρεσίας 
μας προς τους μεταφορείς που αφορούν την ανακοίνωση ανάθεσης των δρομολογίων 89 & 90. 

30. Tο υπ’αρ.πρωτ.14781/04-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία της αποσφράγισης των ελλειπόντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

31. Το ακόλουθο Πρακτικό 12 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 

Στoν Πειραιά σήμερα 08-02-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε μετά από την με 
αρ.πρωτ.56/05-02-19 πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοιχτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.  αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά (Ακτή 
Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς) για την αποσφράγιση των φακέλων των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, των δρομολογίων (89 και 90) που προέκυψαν  μετά 
την διακήρυξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την ΠΕ Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ,  για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ,που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης 
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχόντω   
3. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική  
4. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία  
5. Τακτικό μέλος κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος . 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
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α) την ανωτέρω διακήρυξη , 
β) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
γ) την αρ 3848/2018 & την αρ 3944/2018 απόφασεις της Οικονομικής Επιτροπής της           
Περιφέρειας Αττικής 
δ) το πρακτικό 9/2018 της γνωμοδοτικής επιτροπής 
ε) το ΔΥ/08-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών της Π.Ε. Πειραιά  

προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
μειοδοτών με σειρά εξέτασης  ως κατωτέρω : 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α.Π. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

1 ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  14781 /16-01-2019 

2 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 26722/28-01-2019 

 
Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας  των δικαιολογητικών κατακύρωσης  και τη διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε η Επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 

1. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Δρομολόγιο 89) 
 
Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που κατατέθηκαν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 
 

2.   ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Δρομολόγιο 90) 
Μέχρι και την υπογραφή του παρόντος πρακτικού δεν έχουν διαβιβαστεί στην Γνωμοδοτική Επιτροπή το 
παρακάτω Πιστοποιητικό :  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή διοικ/κής αρχής ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση. 
Έχει κατατεθεί η αριθμ.11920/2017 ένορκη βεβαίωση περί μη διαδικασία κήρυξης σε 
αναγκαστική διαχείριση για την οποία η επιτροπή ζητάει την επικαιροποίησή της. 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί:  
Α. Την κατακύρωση του δρομολογίου Νο 89 στον ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ.  
Β.  Για το δρομολόγιο Νο 90 θα προβεί σε νέα συνεδρίαση μετά την προσκόμιση του 
 ανωτέρω δικαιολογητικού που εκκρεμεί. 
 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία 

θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει 
στο αρχείο της Επιτροπής. 
 

32. Tο υπ’αρ.πρωτ.41536/19-02-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Πρόεδρο της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία της αποσφράγισης των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του μεταφορέα κ. Μπουρμπούλη Ανδρεά. 

33. Το ακόλουθο Πρακτικό 13 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών & των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Πειραιά. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 

Στoν Πειραιά σήμερα 21-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε μετά από την με 
αρ.πρωτ. 60/19-02-19  πρόσκληση του Προέδρου σε συνεδρίαση η Πενταμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας – Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Ανοιχτών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.  αρ. 433/2018 (ΑΔΑ:73ΜΩ7Λ7-Ο17) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π. Ε. Πειραιά (Ακτή 
Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς) για την αποσφράγιση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του  δρομολόγιου 90 που προέκυψε  μετά την διακήρυξη 2/2018 του 4ου Επιμέρους 
Διαγωνισμού για την ΠΕ Πειραιά στο πλαίσιο του ΔΣΑ,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2018-
2019. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ,που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής 
1. Πρόεδρος, κος Κολυδάς Παναγιώτης 
2. Γραμματέας, κα Κόλλια Αρχόντω   
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3. Τακτικό μέλος, κα Γεωργογιάννη Βασιλική  
4. Τακτικό μέλος, κα Παπαδοπούλου Ευαγγελία  
5. Τακτικό μέλος κος Σωτηρόπουλος Ευάγγελος . 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
α) την ανωτέρω διακήρυξη , 
β) το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
γ) την αρ 3848/2018 & την αρ 3944/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της           
Περιφέρειας Αττικής 
δ) το πρακτικό 12 της γνωμοδοτικής επιτροπής 
ε) το αρ. πρωτ: 41536/19-02-2019 έγγραφο-πρόσκληση της Δ/νσης Προμηθειών της Π.Ε.     
Πειραιά 
στ) το ΔΥ/21-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών της Π.Ε. Πειραιά  

προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγηση του συμπληρωματικού δικαιολογητικού κατακύρωσης του 
μειοδότη : 
 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Α.Π. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 

3 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 51075/19-02-2019 

 
Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας  της με αριθμ. 2580/18-02-2019 ένορκης βεβαίωσης 
του ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ ενώπιων συμβολαιογράφου, στην οποία βεβαιώνει ότι «δεν τελεί σε 
αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης ανάλογης 
κατάστασης ή διαδικασίας», και έπειτα από  τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι το συμπληρωματικό δικαιολογητικό που κατατέθηκε πληροί τους όρους της διακήρυξης. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί:  
 Την κατακύρωση του δρομολογίου Νο 90 στον ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων τα τρία 
θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα θα παραμείνει 
στο αρχείο της Επιτροπής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω :  
Η  υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Αττικής να αποφασίσει: 
Την έγκριση ή μη των πρακτικών 12 & 13 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)  της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε. Πειραιά που αφορούν την κατακύρωση των νέων  δρομολογίων 89 & 90 που προέκυψαν μετά 
τη Διακ/ξη 2/2018 στους μεταφορείς ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ & ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 
αντίστοιχα. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση των πρακτικών 12 & 13 (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ) της πενταμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
της Π.Ε. Πειραιά που αφορούν την κατακύρωση των νέων  δρομολογίων 89 & 90 που προέκυψαν μετά 
τη Διακ/ξη 2/2018 στους μεταφορείς ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ & ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΑ 
αντίστοιχα. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος  
Τσούπρα Ιωάννα 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρία 
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