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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
Γ/λζε: Λ. πγγξνχ 15 – 17 
Σ.Κ.: 117 43 Αζήλα 

 Σηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
ςνεδπίαζη 22η 

Απόθαζη ςπ’ απιθ. 1029/2019 
ηελ Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 16-04-2019, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 09:30 π.μ., ζην Καηάζηεκα ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οικονομική Επιηποπή, χζηεξα απφ ηελ 
ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 102596 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα ζηα κέιε 
ηεο, ζηηο 11-04-2019. 

 
Θέμα 18ο  

Λήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 12/2019 πξαθηηθνχ ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηεο ΠΔΑΑ, ζην πιαίζην ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ) γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Αλαη. Αηηηθήο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 (Γηαθ. 7/2018).  
 
Παξφληεο: 
Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θνο Καξακάλνο Υξήζηνο θαη  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θθ.: 

 ηεξγίνπ Ησάλλα  

 Γεκάθνο Γεκήηξηνο 

 Μπαιάθαο Γεψξγηνο 

 απνπλά Αγγειηθή  

 Αδακνπνχινπ Αηθαηεξίλε 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε: 

 Υξπζηθφο Φψηηνο 

 Μεηαμά Δηξήλε 
Απφληεο:  
Σα ηαθηηθά κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ.: 

 Αιεμίνπ Αζαλάζηνο 

 Σδίβα Αηκηιία 

 Καξάκπειαο Κσλζηαληίλνο  

 Βξχλα Φσηεηλή  

 Μπαινχ Αιεμάλδξα 
 
Δθ ησλ αλσηέξσ απφλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηα (2) δχν έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε.  

 
Υξέε Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθηειεί ε ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο θα Αζελά 
Γεκεηξνπνχινπ. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία θαζψο είλαη παξφληα 8 απφ ηα 11 κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ν 
πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο θ. Καξακάλνο, δίλεη ην ιφγν ζηελ θα Αξγπξνπνχινπ ε νπνία ελεκεξψλεη 
ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηα εμήο: 

 
Ζ Τπεξεζία καο έρνληαο ππφςε: 
1. Tηο δηαηάμεηο Σν Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 
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4071/11-04-2012 (ΦΔΚ 85 Α/11-4-2012) θαη  φπσο πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
ζήκεξα. 

2. Σν Π.Γ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΔΚ1661/Β/11-05-2018) 
απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο, κε ζέκα «Έγθξηζε ηεο 
121/2018 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί ηξνπνπνίεζεο 
– επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». 

3.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζπλαθψλ 
ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/η.Α΄/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη  
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ 
θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 4038/2015 (ΦΔΚ 14/η.Α΄/02-02-
2012). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/η.Α΄/8-8-2014) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ», 
φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηος άπθπος 63 ηος Ν.4415/2016 (ΦΔΚ 159/Α΄/6-9-2016) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηος Π.Δ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» 
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 60/2007 (ΦΔΚ 64 Α΄/16.3.2007) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005». 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/Α/2010) «Πεξί αλαιήςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
Γηαηάθηεο» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο 24001/11-6-2013 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 
1449/η.Β/14-6-2013 «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηεο 40701/10-10-2013 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΚ 2561/η.Β΄/11-10-2013 «πκπιήξσζε ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο  ππ΄αξηζκ. 
24001/11-6-2013 (ΦΔΚ 1449/η.Β/14-6-2013)». 

15. Σηο δηαηάμεηο ηεο 32807/1-9-2014 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 
2375/η.Β΄/5-9-2014 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ. 24001/11-6-2013 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο (ΦΔΚ 1449/η.Β/14-6-2013)». 

16.  Σελ ππ΄αξηζκ. 45/2016 (ΑΓΑ: ΧΟΞΗ7Λ7-ΜΛΣ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο  γηα πξνκήζεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
έηνπο 2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ςπ΄απιθμ.112/2016 (ΑΓΑ: Φ4ΡΥ7Λ7-ΗΜΑ) φκνηα. 

17. Σελ ππ΄αξηζκ. 61/2017 (ΑΓΑ: 7ΥΠ47Λ7-ΥΦ9) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο  γηα πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο έηνπο 2017, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 125/2017 (ΑΓΑ: 
ΧΥ97Λ7-7ΦΒ) φκνηα. 

18. Σελ ππ΄αξηζκ. 240/2017 (ΑΓΑ: 7ΕΒ77Λ7-ΤΖΔ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο θαη δαπάλεο 2.250.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 
γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ 2017-2018 σο πξφζζεηεο δαπάλεο ηεο ήδε εγθεθξηκέλεο δαπάλεο 
ησλ 22.950.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

19. Σελ ππ΄αξηζκ. 424/2017 (ΑΓΑ: ΧΦ527Λ7-Π7Γ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 
Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 
2018, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 83/2018 φκνηα (ΑΓΑ:61397Λ7-9ΓΓ). 
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20. Σελ ππ’ αξηζκ. οικ.48105/6-3-2017 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πεξί «Οξηζκνχ 
Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο», ε 
νπνία δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 114/η. Τ.Ο.Γ.Γ /10-3-2017. 

21. Σελ κε αξ. πξση. οικ. 130459/2-7-2018 Απφθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο «Μεηαβίβαζε 
αξκνδηνηήησλ ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο 
ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» 
ζε Πξντζηακέλνπο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο» (ΦΔΚ 2780/η. Β΄/12-07-2018), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

22. Σελ ππ’ αξηζκ. 778/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
6ΠΞ7Λ7-ΛΦ7), πεξί έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο 
ζπλνιηθνχ πνζνχ 91.800.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,  γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ 
πζηήκαηνο Αγνξψλ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017,2017-
2018,2018-2019 & 2019-2020, πνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Δ.Φ.01072,02072,03072,04072, 05072,06072, 07072 & 08072 θαη  ΚΑΔ 
0821.  0821 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ΄αξ. 1723/2017 (ΑΓΑ: ΧΜΟΤ7Λ7-75Δ) θαη 
883/2018 (ΑΓΑ: ΧΝΜ87Λ7-ΦΡ2) φκνηεο.              

23. Σελ ππ΄αξηζκ. 67957/8-4-2016 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο (ΑΓΑ: ΧΓΕΚ7Λ7-
ΓΘ6). 

24. Σελ ππ΄αξηζκ. 886/12-01-2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο (ΑΓΑ: ΧΔΣ77Λ7-
ΠΚΑ). 

25. Σελ ππ΄αξηζκ. 117217/14-6-2018 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο (ΑΓΑ: Φ02Γ7Λ7-
4ΦΓ). 

26. Σελ ππ΄αξηζκ. 220/4-1-2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο (ΑΓΑ: 7Υ2Γ7Λ7-ΑΓ6).  
27. Σελ ππ΄αξηζκ. 6/2016 δηαθήξπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο «Δθαξκνγή ΓΑ ηνπ άξζξ.27 ηνπ ΠΓ 

60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο  γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017,2017-2018,2018-2019 & 
2019-2020» 

28. Σελ ππ΄αξηζκ. 1460/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
6Β477Λ7-Γ99), πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο 14/2016 Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο 
δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. Αηηηθήο, ζην πιαίζην ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

29. Σελ ππ΄αξηζκ. 14/2016  δηαθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. 
Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

30. Σελ ππ΄αξηζκ. 2561/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
6Χ4Η7Λ7-ΥΒΥ), φπσο απηή δηνξζψζεθε κε ηελ ππ΄αξηζκ. 2789/2016 φκνηα (ΑΓΑ: 70ΕΤ7Λ7-
2ΗΛ) θαζψο θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 3145/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Aηηηθήο (ΑΓΑ: ΦΡΠΛ7Λ7-Λ98), πεξί θαηαθχξσζεο ησλ δξνκνινγίσλ ηεο 14/2016  
δηαθήξπμεο ζηνπο κεηνδφηεο θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 

31. Σελ ππ΄αξηζκ. 1986/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
7ΒΣ67Λ7-ΔΔΦ) πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο 20/2016 Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο 
δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. Αηηηθήο, ζην πιαίζην ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

32. Σελ ππ΄αξηζκ. 20/2016  δηαθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. 
Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

33. Σηο ππ΄αξηζκ. 54/2017 (ΑΓΑ: Φ7ΤΕ7Λ7-64Α) & 150/2017 (ΑΓΑ:ΧΠΗΣ7Λ7-ΣΗ6) απνθάζεηο ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πεξί θαηαθχξσζεο ησλ δξνκνινγίσλ ηεο 
20/2016  δηαθήξπμεο ζηνπο κεηνδφηεο θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 

34. Σελ κε αξηζκφ 1712/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
Χ5ΜΠ7Λ7-ΒΗ1) πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο 9/2017 Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο 
δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

35. Σελ ππ΄αξηζκ. 9/2017  δηαθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. 
Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ). 

36. Σηο ππ΄αξηζκ. 3231/2017 (ΑΓΑ: ΦΑ1Κ7Λ7-5Δ0) θαη 124/2018 (ΑΓΑ: 6Φ1Σ7Λ7-ΡΦΛ) 
απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο,  πεξί θαηαθχξσζεο ησλ 
δξνκνινγίσλ ηεο 9/2017  δηαθήξπμεο ζηνπο κεηνδφηεο θαη ζηελ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
πξνζθνξάο. 

37. Σελ κε αξηζκφ 1713/2018 (ΑΓΑ: ΦΣΡ17Λ7-ΦΦ4).απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, πεξί έγθξηζεο ησλ φξσλ ηεο 7/2018 Γηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα  
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Δπηκέξνπο δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο 
Αγνξψλ (ΓΑ). 

38. Σελ ππ΄αξηζκ. 7/2018  δηαθήξπμε γηα ηε δηελέξγεηα  Δπηκέξνπο δηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αλαη. 
Αηηηθήο, ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ) (ΑΓΑ: 7ΜΣ47Λ7-ΣΥ4, ΑΓΑΜ: 
18PROC003344248 & A/A ΔΖΓΖ: 61149). 

39. Σηο ππ΄αξηζκ. 2541/2018 (ΑΓΑ: ΦΧ6Θ7Λ7-ΡΤΧ), 2971/2018 (ΑΓΑ: ΧΓΦ57Λ7-ΘΓ5) θαη  
3131/2018 (ΑΓΑ: 9Ξ157Λ7-ΡΒ0) Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο 
Αηηηθήο πεξί θαηαθχξσζεο ησλ δξνκνινγίσλ ηεο 7/2018 δηαθήξπμεο ζηνπο κεηνδφηεο θαη ζηελ 
ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο. 

40. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηος Ν.4563/2018 (ΦΔΚ 169/η. Α΄/20-9-2018), νη νπνίεο 
ηξνπνπνηνχλ, απφ 30-6-2018, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 4415/2016 (ΦΔΚ 159/η. Α΄/6-9-
2016).  

41. Σηο δηαηάμεηο ηεο 50025/19-9-2018 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 
4217/η.Β/26-9-2018 «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο». 

42. Σελ ππ΄αξηζκ. 70/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (ΑΓΑ: 
Φ4ΟΚ7Λ7-Μ2Φ) πεξί ζπγθξφηεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, αξρήο  γελνκέλεο 
απφ 6-2-2019: α) Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ, β) Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη 
παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ θαη γ) Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ. 

43. Σν ππ΄αξηζκ. 67617/15-3-2019 έγγξαθφ καο πξνο ηελ Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο 
δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ, κε 
ην νπνίν ηεο δηαβηβάζακε θσηναληίγξαθν ηεο απφ 08-01-2019 ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ αξξή 
Γεκεηξίνπ, λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο Γ. & Α. αξξήο ΑΔ πεξί αληηθαηάζηαζεο 
εθεδξηθνχ νρήκαηνο  ζην δξνκνιφγην 353, θαζψο θαη ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ λνκηκνπνηεηηθά 
έγγξαθα. 

44. Σελ ππ΄αξηζκ. 60/2018  ζχκβαζε ηεο   εηαηξείαο  Γ. & Α. αξξήο ΑΔ (ΑΓΑΜ: 
18SYMV004124001) 

45. Σν ππ΄αξηζκ. 12/2019 Πξαθηηθφ ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ, ζχκθσλα κε 
ην νπνίν ε αλσηέξσ επηηξνπή ζε ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 8-04-2019, εμέηαζε ηα 
ελ ιφγσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη γλσκνδφηεζε ηα θάησζη: 

 
[Η Δπιηποπή αθού έλαβε ςπότη ηηρ : 
1. ηο ςπ’ απιθ. ππυη. 67617/19-3-2019 έγγπαθο ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ 

Οικονομικών ηηρ Π.Δ.Α.Α. με ηο οποίο διαβιβάζηηκε ζηην επιηποπή ηο ανυηέπυ θέμα, 
2. ηην ςπ’ απιθ. 7/2018 διακήπςξη ηος Σμήμαηορ Ππομηθειών ηηρ Γ/νζηρ Οικονομικών ηηρ 

Π.Δ.Α.Α.  
3. ηο νομικό πλαίζιο πος διέπει ηον εν λόγυ διαγυνιζμό  
4. ηα ζσεηικά με ηο αίηημα δικαιολογηηικά, πος πποζκόμιζε ο κ. αππήρ Γημήηπιορ, νόμιμορ 

εκππόζυπορ ηηρ εηαιπείαρ «ΑΡΡΗ Γ. & Α. Α.Δ.». 
 
Σα μέλη ηηρ Δπιηποπήρ εξέηαζαν αναλςηικά ηα δικαιολογηηικά πος ςποβλήθηκαν από ηην εηαιπεία 
ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. Α.Ε. και ακολούθυρ, ζε μοπθή πίνακα, παπαηίθενηαι ηα εςπήμαηά ηος ελέγσος:   
 

 

ΑΡΙΘΜ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΓΔΙΑ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΘΔΔ
Ι 

ΓΔΛΣΙΟ 
ΚΣΔΟ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ

Τ 

Νέο εθεδπικό  
ΙΤΜ 3544 ζε 

ανηικαηάζηαζη ηος  
ΤΗΒ 8305  

ΑΠΟΓΔΚΣΗ 45 16-5-2019 28-4-2019 

 
Με βάζη ηα ανωηέρω, ηα μέλη ηης επιηροπής γνωμοδοηούν ομόθωνα : 
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Να γίνει δεκηή η αλλαγή για ηην εηαιπεία «ΑΡΡΗ Γ. & Α. Α.Δ.» όπυρ αςηή καηαγπάθηκε ζηον 
ανυηέπυ πίνακα. ]  

 
ειζηγείηαι 

Σε ιήςε απφθαζεο πεξί έγθξηζεο ηνπ ππ΄αξηζκ. 12 / 2019  πξαθηηθνχ ηεο Γλσκνδνηηθήο 

Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ απνδνρή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εθεδξηθνχ νρήκαηνο 

ηνπ δξνκνινγίνπ κε α/α 353, ηελ νπνία δήηεζε ε εηαηξεία ΑΡΡΗ Δ & Α Α.Ε, ζχκθσλα κε φζα 

αλσηέξσ εθηέζεθαλ.- 

 
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
ομόθωνα αποθαζίζει 

 
Σελ έγθξηζε ηνπ ππ΄αξηζκ. 12 / 2019  πξαθηηθνχ ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ΠΔΑΑ θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηελ απνδνρή ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ εθεδξηθνχ νρήκαηνο ηνπ δξνκνινγίνπ κε α/α 

353, ηελ νπνία δήηεζε ε εηαηξεία ΑΡΡΗ Δ & Α Α.Ε, ζχκθσλα κε φζα αλσηέξσ εθηέζεθαλ.- 

 
 
 

           
Ο Ππόεδπορ 

 
 
 
 
 

 
Καπαμάνορ Υπήζηορ 

Σα Μέλη  
ηεπγίος Ιωάννα  
Δημάκορ Δημήηπιορ 
Μπαλάθαρ Γεώπγιορ 
αποςνά Αγγελική  
Αδαμοπούλος Αικαηεπίνη 
Υπςζικόρ Φώηιορ 
Μεηαξά Ειπήνη 
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