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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 22η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1031/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 102596 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 11-04-2019. 

 
Θέμα 20ο  

Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 11/2019 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 (Διακ. 14 / 2016). 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτριος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Μεταξά Ειρήνη 

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

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (2) δύο έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 9 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στην κα Αργυροπούλου η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
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4071/11-04-2012 (ΦΕΚ 85 Α/11-4-2012) και  όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα. 

2. Το Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ1661/Β/11-05-2018) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης 
– επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3.  Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του 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». 

5. Τις διατάξεις του 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). 

6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλων διατάξεων», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16.3.2007) «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». 

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

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 

13. 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». 

14. 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)». 

15. 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)». 

16.  Την υπ΄αριθμ. 45/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΞΙ7Λ7-ΜΛΤ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης  για προμήθειες της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2016, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.112/2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΧ7Λ7-ΙΜΑ) όμοια. 

17. Την υπ΄αριθμ. 61/2017 (ΑΔΑ: 7ΧΠ47Λ7-ΧΨ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης  για προμήθειες και υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 125/2017 (ΑΔΑ: 
ΩΣΧ97Λ7-7ΦΒ) όμοια. 

18. Την υπ΄αριθμ. 240/2017 (ΑΔΑ: 7ΖΒ77Λ7-ΥΗΕ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης σκοπιμότητας και δαπάνης 2.250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για τη μεταφορά μαθητών 2017-2018 ως πρόσθετης δαπάνης της ήδη εγκεκριμένης δαπάνης 
των 22.950.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

19. Την υπ΄αριθμ. 424/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ527Λ7-Π7Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής, περί έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2018, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 83/2018 (ΑΔΑ:61397Λ7-9ΓΓ), 180/2018 (ΑΔΑ: 
92Μ97Λ7-3ΙΡ) και 277/2018 (ΑΔΑ:ΨΞΥΚ7Λ7-Φ6Θ) όμοιες. 
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20. Την υπ’ αριθμ. οικ.48105/6-3-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής», η 
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ. Υ.Ο.Δ.Δ /10-3-2017. 

21. Την με αρ. πρωτ. οικ. 130459/2-7-2018 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» (ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-07-2018).   

22. Την υπ’ αριθμ. 778/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΣΠΞ7Λ7-ΛΨ7), περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 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, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του  προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής, Ε.Φ.01072,02072,03072,04072, 05072,06072, 07072 & 08072 και  ΚΑΕ 
0821.  0821 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αρ. 1723/2017 (ΑΔΑ: ΩΜΟΥ7Λ7-75Ε) και 
883/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΜ87Λ7-ΦΡ2) όμοιες.              

23. Την υπ΄αριθμ. 67957/8-4-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΓΖΚ7Λ7-
ΔΘ6). 

24. Την υπ΄αριθμ. 886/12-01-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: ΩΕΤ77Λ7-
ΠΚΑ). 

25. Την υπ΄αριθμ. 117217/14-6-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: Ψ02Δ7Λ7-
4ΦΔ). 

26. Την υπ΄αριθμ. 220/4-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης (ΑΔΑ: 7Χ2Γ7Λ7-ΑΔ6).  
27. Την υπ΄αριθμ. 6/2016 διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής «Εφαρμογή ΔΣΑ του άρθρ.27 του ΠΔ 

60/2007 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» 

28. Την υπ΄αριθμ. 1460/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Β477Λ7-Δ99), περί έγκρισης των όρων της 14/2016 Διακήρυξης για τη διενέργεια  Επιμέρους 
διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

29. Την υπ΄αριθμ. 14/2016  διακήρυξη για τη διενέργεια  Επιμέρους διαγωνισμού της Π.Ε. Ανατ. 
Αττικής, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ). 

30. Την υπ΄αριθμ. 2561/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6Ω4Ι7Λ7-ΧΒΧ), όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ΄αριθμ. 2789/2016 όμοια (ΑΔΑ: 70ΖΥ7Λ7-
2ΙΛ) καθώς και την υπ΄αριθμ. 3145/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Aττικής (ΑΔΑ: ΨΡΠΛ7Λ7-Λ98), περί κατακύρωσης των δρομολογίων της 14/2016  
διακήρυξης στους μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

31. Την υπ΄αριθμ. 33/2017 σύμβαση της εταιρείας Α. Νάκος & Σια ΕΕ (ΑΔΑΜ: 
17SYMV005968548) 

32. Την έγγραφη διαμαρτυρία της μητέρας Πρωτούλη Μυρσίνης. 
33. Το υπ΄αριθμ. 1/14-1-2019 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΔΣ Κάτω Σουλίου, με 

θέμα «Διαμαρτυρία για την Σχολική συγκοινωνία στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σουλίου». 
34. Το υπ΄αριθμ. 19/18-1-2019 έγγραφο του Δ.Σ. Κάτω Σουλίου, με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με 

τη σχολική συγκοινωνία στο δημοτικό σχολείο Κάτω Σουλίου». 
35. Το υπ΄αριθμ. 20072/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας  Αττικής, με το 

οποίο μας διαβίβασε τα υπό στοιχεία 32, 33 & 34 έγγραφα για τις δικές μας ενέργειες. 
36. Το υπ΄αριθμ. 58890/28-2-2019 έγγραφό μας, με το οποίο  ενημερώσαμε την εταιρεία Α. Νάκος 

& Σια ΕΕ σχετικά και της ζητήσαμε  να μας αποστείλει τις απόψεις της.  
37. Το από 4-3-2019 έγγραφο της εταιρείας Α. Νάκος & Σια ΕΕ, με το οποίο μας έστειλε τις 

απόψεις της.  
38. Το υπ΄αριθμ. 65534/6-3-2019 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, 
με το οποίο της διαβιβάσαμε αντίγραφα των υπό στοιχείων 31, 32, 33, 34, 35 & 36 σχετικών, 
φωτοαντίγραφα των υπ΄αριθμ.493/12-10-2018, 559/31-10-2018, 643/3-12-2018, 688/21-12-
2018 και 85/8-2-2019 βεβαιώσεων εκτέλεσης των δρομολογίων 101 & 102,  καθώς και 
φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων τιμολογίων για τους μήνες Σεπτέμβριο 2018 έως και 
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Ιανουάριο 2019, προκειμένου να γνωμοδοτήσετε σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της 
33/2017 σύμβασης. 

39. Το υπ΄αριθμ. οικ. 83309/21-3-2019 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, με το οποίο της διαβιβάσαμε αντίγραφο του υπ΄αριθμ. 174/21-3-2019 
εγγράφου του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου καθώς και της υπ΄αριθμ. 124/5-3-2019 
βεβαίωσης εκτέλεσης δρομολογίων για το μήνα Φεβρουάριο 2019 του ίδιου σχολείου για 
ενημέρωσή της. 

40. Το υπ΄αριθμ. 11/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 8-04-2019, εξέτασε 
όλα τα έγγραφα και γνωμοδότησε τα κάτωθι: 

[Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της : 
1. τα υπ’ αριθ. πρωτ. 65534/6-3-2019 και 83309/21-3-2019 έγγραφα του Τμήματος Προμηθειών 

της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με τα οποία διαβιβάστηκε στην επιτροπή το ανωτέρω 
θέμα, 

2. το υπ’ αριθ. 20072/26-2-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας Π.Α. 
3. το υπ’ αριθ. πρωτ. 58890/28-2-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο ζητήθηκαν απόψεις από την εταιρεία Α. Νάκος & Σια 
ΕΕ αναφορικά με προβλήματα κατά την εκτέλεση δρομολογίων 

4. το από 4-3-2019 έγγραφο της άνω εταιρείας 
5. την υπ’ αριθ. 33/2017 σύμβαση της Περιφέρειας Αττικής με την ανωτέρω εταιρεία 
6. την υπ’αριθ. 14/2016 Διακήρυξη 
7. το υπ’ αριθ. πρωτ. 85078/27-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 

Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α σχετικά με την αρμοδιότητα της επιτροπής επί του θέματος 
8. το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό 
 
Η επιτροπή αφού έλαβε γνώση των περιεχομένων των υπ’ αριθ. πρωτ. 493/12-10-2018, 550/31-
10-2018, 643/31-12-2018, 688/21-12-2018, 85/8-2-2019 και 124/5-3-2019 βεβαιώσεων εκτέλεσης 
δρομολογίων της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Σουλίου Μαραθώνα και βάσει της  
παρ.17 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 33/2017 σύμβασης, γνωμοδοτεί ομόφωνα την επιβολή 
προστίμων:  
1. Για το δρομολόγιο Νο 102, στις 31/10/2018 όπου δεν πραγματοποιήθηκε τμήμα της πρωινής 

διαδρομής, 5% επί της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) 
2. Για το δρομολόγιο Νο 101, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 10% επί 

της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) 
3. Για το δρομολόγιο Νο 102, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 10% επί 

της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) ]. 
41.  Το υπ΄αριθμ. 173/31-10-2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Α. Νάκος & Σια ΕΕ, 

με το οποίο τιμολόγησε τα δρομολόγια που εκτέλεσε κατά το μήνα Οκτώβριο του 2018, μεταξύ 
αυτών και του δρομολογίου με α/α 102 (23 ημέρες Χ 158,00€ =3.634,00€ χωρίς ΦΠΑ). 

42. Το υπ΄αριθμ. 193/28-2-2019 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Α. Νάκος & Σια ΕΕ, 
με το οποίο τιμολόγησε τα δρομολόγια που εκτέλεσε κατά το μήνα Φεβρουάριο του 2019, 
μεταξύ αυτών και των δρομολογίων με α/α 101 & 102 (19,5 ημέρες Χ 158,00€ =3.081,00€ 
χωρίς ΦΠΑ το κάθε ένα). 
 

εισηγείται 
Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 11 / 2019  πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος  Αγορών (ΔΣΑ) για  τη μεταφορά 
μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ανατ.  Αττικής  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  
(Διακ. 14 / 2016) και ως εκ τούτου την επιβολή προστίμου: 
α) Για το δρομολόγιο με α/α 102, στις 31/10/2018 όπου δεν πραγματοποιήθηκε τμήμα της πρωινής 
διαδρομής, 5% επί της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ), ήτοι: 3.634,00€ Χ 5 % =181,70€ (χωρίς 
ΦΠΑ). 
β) Για το δρομολόγιο με α/α 101, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 10% 
επί της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ), ήτοι: 3.081,00€ Χ 10 % =308,10€ (χωρίς ΦΠΑ). 
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γ) Για το δρομολόγιο με α/α 102, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 10% 
επί της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) ήτοι: 3.081,00€ Χ 10 % =308,10€ (χωρίς ΦΠΑ). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία το δρομολόγιο δεν έγινε στην πρωινή βάρδια (δηλ 
το μισό δρομολόγιο) 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την μερική  έγκριση του υπ΄αριθμ. 11 / 2019  πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος  Αγορών (ΔΣΑ) για  τη μεταφορά μαθητών  
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Ανατ.  Αττικής  για  το  σχολικό  έτος  2018-2019  (Διακ. 14 / 
2016) και την επιβολή προστίμου ως εξής: 
α) Για το δρομολόγιο με α/α 102, στις 31/10/2018 όπου δεν πραγματοποιήθηκε τμήμα της πρωινής 
διαδρομής, 2,5% επί της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ), ήτοι: 3.634,00€ Χ 2,5 % =90,85€ (χωρίς 
ΦΠΑ). 
β) Για το δρομολόγιο με α/α 101, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 5% επί 
της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ), ήτοι: 3.081,00€ Χ 5 % =154,05€ (χωρίς ΦΠΑ). 
γ) Για το δρομολόγιο με α/α 102, στις 18/2/2019 όπου δεν εκτελέστηκε η πρωινή διαδρομή, 5% επί 
της συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) ήτοι: 3.081,00€ Χ 5 % =154,05€ (χωρίς ΦΠΑ). 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτριος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Μεταξά Ειρήνη 
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