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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 41η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2287/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-08-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 482854 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 26-08-2019. 
 

Θέμα 24ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Μεταφορά μαθητών 2019 -2020 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Δημάκος Δημήτρης  
 Τζίβα Αιμιλία 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 
 Νερούτσου Μαρία 
 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 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αικατερίνη 
Ασημακοπούλου 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 7 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για τα 
εξής: 
Έχοντας υπόψη ότι: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
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αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

2. 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. 

3. 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. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/’Β/4-11-2011) την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011) την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β’/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 
66313/24553/25-8-17 (ΦΕΚ Β΄ 3051/5-9-17)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

6. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες». 

8. Την υπ’αρ.οικ. 48105/6-3-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ’ αρ. 130459/2.07.2018 (ΦΕΚ 2780/12.07.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 

4. Την υπ΄αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα το μέρος 
που αφορά τη μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 72/2019 Απόφαση 
έγκρισης 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019.  

5. Την υπ΄αρ. 73/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης της 1ης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2019 και την 
υπ ΄αρ. 31329/8949/2-4-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ. 73/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής 

6. Την υπ΄αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) έγκρισης 
δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 109.800.000,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022. 

7. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΘ8Ε7Λ7-ΞΗ1 
(Α.Π. 106201), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ Ψ3ΡΤ7Λ7-7ΜΔ (Α.Π. 106704), για την Π.Ε. 
Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ 6Ξ1Μ87Λ7-14Β (Α.Π. 106708), για την Π.Ε. Ν.Τ. με ΑΔΑ 6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ 
(Α.Π. 106713), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ Ω6Φ37Λ7-ΛΞΣ (Α.Π. 106718), για την 
Π.Ε. Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΥΜ97Λ7-ΕΔΗ (Α.Π. 106721), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ 
9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ (Α.Π. 106724) και για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ (Α.Π. 106727). 

8. Την με αριθμό. 50025/19.9.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ΄αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για τη 
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

9. Την υπ΄αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019 για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής. 

10. Την υπ΄αρ. 6/2019 Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 
33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε 
πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του 
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ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω 
τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) 

11. Το υπ΄αρ. 162326/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών περί παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019 

12. Το υπ΄αρ. 159266/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί της Διακήρυξης 
6/2019. 

13. Την υπ΄αρ. 286088/13-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης Επιτροπής 
Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση 
της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.  

14. Το υπ΄αρ. 285998/13-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα δρομολόγια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών. 

15. Την υπ΄αρ. 1603/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΧΘ7Λ7-ΩΚΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄αρ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

16. Την υπ’ αρ. 10/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022 (ΑΔΑΜ: 19PROC005147806) 

17. Την από 25-6-2019 Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας Υπεραστικό ΚΤΕΛ Επαρχίας  
Θηβών Α.Ε, με την οποία ζητούσε την αναστολή  της διαγωνιστικής διαδικασίας και την 
ακύρωση της  υπ΄αριθμ. 1593/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
απορρίφθηκε η αίτηση συμμετοχής της στο ΔΣΑ. 

18. Την υπ’ αρ. Α 298/2019 Απόφαση του 5ΟΥ Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί αναστολής του 
διαγωνισμού έως την έκδοση απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής του Υπεραστικού 
ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών. 

19. Την υπ’ αρ. 865/2019 Απόφαση του 5ΟΥ Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. περί απόρριψης της 
Προδικαστικής Προσφυγής του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Επαρχίας Θηβών. 

20. Το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθμό 76065 διενεργήθηκε την 6/8/2019, στον 
οποίο κατέθεσαν οικονομικές προσφορές 35 οικονομικοί φορείς. 

21. Την υπ. αρ. 2167/2019 (ΑΔΑ: 93ΒΓ7Λ7-3ΞΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
ανάδειξης μειοδοτών για την ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής Π.Ε. Κ.Τ., για τα σχολικά έτη 2019-2020, 
2020-2021 & 2021-2022. 

22. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» και σύμφωνα με το 
άρθρο 15 Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ισχύουν τα εξής: 

 
1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019 - 2020 
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή 
μπορεί, κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των 
σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την 
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το 
αργότερο μέχρι 30.6.2020. 
 
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: 
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,  
β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,  
γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι 
υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,  
δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η 
Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των 
συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη 
κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού. 
 
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται 
μέχρι και το σχολικό έτος 2019 - 2020, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς 

ΑΔΑ: ΩΓ827Λ7-3Ο0



 

 4 

καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την 
εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι 
σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 
 
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 50025/2018 (Β' 
4217) κοινής υπουργικής απόφασης. 
 
5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 
4412/2016 (Α' 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει. 

23. Το γεγονός ότι η ανωτέρω διάταξη είναι απολύτως ανάλογη με ρυθμίσεις που ίσχυσαν τις 
προηγούμενες σχολικές χρονιές, από το 2016 και μετά (Ν.4415/2016 αρ.63, Ν.4485/2017 
αρ.108, Ν.4563/2018 αρ.21) και θεωρείται σχεδόν βέβαιη η ψήφισή της 

24. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής ευρίσκεται σε περίοδο συγκρότησης συλλογικών 
οργάνων, η οποία ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς στις 11.09.2019, ενώ είναι κρίσιμη η έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων της μεταφοράς 
μαθητών 

25. Το γεγονός ότι από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς ο μεν πρώτος ευρίσκεται στο στάδιο της 
πρόσκλησης προς τους προσωρινούς μειοδότες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης , ο δε δεύτερος ευρίσκεται στο στάδιο της λήψης προσφορών και ακολουθεί η 
ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών 

26. Το γεγονός ότι υφίσταται η δυνατότητα παράτασης της υπ’ αρ. 1/2019 Σύμβασης μεταξύ 
Περιφέρειας Αττικής και ΚΤΕΛ Σαλαμίνας, που ίσχυε έως 30.06.2019. Το ΚΤΕΛ Σαλαμίνας δεν 
έχει ακόμη ενταχθεί στο οικείο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, ενώ κρίνεται σκόπιμο η παράταση 
να μην αφορά το σύνολο της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να μην διαιωνιστεί το καθεστώς 
της μη εναρμόνισης με την ηλεκτρονική διαδικασία ορισμένων μεταφορέων 

27. Το γεγονός ότι υπήρξε έγκαιρη προετοιμασία της Περιφέρειας Αττικής, ήδη από τον Νοέμβριο 
του 2018, και η μη ολοκλήρωση των διαγωνισμών ουδόλως οφείλεται στην Περιφέρεια Αττικής 

28. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου 
και υπάρξει άμεση έναρξη δρομολογίων, όπου υπάρχουν προσωρινοί μειοδότες και επιπλέον 
με το ΚΤΕΛ Σαλαμίνας, τότε θα εξυπηρετούνται 20.783 μαθητές από την πρώτη μέρα της 
σχολικής χρονιάς. 
 
 
Εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης ως εξής: 

 

1. Εφόσον το προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου γίνει Νόμος του κράτους, χωρίς να υπάρξουν 
ουσιώδεις αλλαγές από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου, να προχωρήσουν αμέσως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην ανάθεση της εκτέλεσης των 
δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι 31.12.2019 ή έως την ολοκλήρωση των 
εν εξελίξει διαγωνισμών εάν αυτή επισυμβεί πριν τις 31.12.2019. 

2. Εφόσον το προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου γίνει Νόμος του κράτους, χωρίς να υπάρξουν 
ουσιώδεις αλλαγές από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου, να προχωρήσουν αμέσως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην παράταση της υπ’ αρ. 1/2019 Σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΚΤΕΛ Σαλαμίνας έως 31.12.2019 ή έως την ολοκλήρωση 
των εν εξελίξει διαγωνισμών, εάν αυτή επισυμβεί πριν τις 31.12.2019, ως προς τα 
δρομολόγια 51, 62, 63, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 100, 101 104, 106, 109, 113, 114. 

3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών για την διαπίστωση του ότι δεν 
υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές μεταξύ του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου και του Νόμου, 
οπότε μετά να εκκινήσει, χωρίς ουδεμία άλλη απόφαση και χωρίς ουδεμία καθυστέρηση, η 
διαδικασία της ανάθεσης στους προσωρινούς μειοδότες 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει  

1. Εφόσον το προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου γίνει Νόμος του κράτους, χωρίς να υπάρξουν 
ουσιώδεις αλλαγές από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου, να προχωρήσουν αμέσως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην ανάθεση της εκτέλεσης των 
δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι 31.12.2019 ή έως την ολοκλήρωση των 
εν εξελίξει διαγωνισμών εάν αυτή επισυμβεί πριν τις 31.12.2019. 

2. Εφόσον το προαναφερθέν Σχέδιο Νόμου γίνει Νόμος του κράτους, χωρίς να υπάρξουν 
ουσιώδεις αλλαγές από τις προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου, να προχωρήσουν αμέσως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής στην παράταση της υπ’ αρ. 1/2019 Σύμβασης 
μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και ΚΤΕΛ Σαλαμίνας έως 31.12.2019 ή έως την ολοκλήρωση 
των εν εξελίξει διαγωνισμών, εάν αυτή επισυμβεί πριν τις 31.12.2019, ως προς τα 
δρομολόγια 51, 62, 63, 68, 69, 70, 73, 75, 77, 100, 101 104, 106, 109, 113, 114. 

3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών για την διαπίστωση του ότι δεν 
υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές μεταξύ του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου και του Νόμου, 
οπότε μετά να εκκινήσει, χωρίς ουδεμία άλλη απόφαση και χωρίς ουδεμία καθυστέρηση, η 
διαδικασία της ανάθεσης στους προσωρινούς μειοδότες 

 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Δημάκος Δημήτρης  
Τζίβα Αιμιλία 
Χρυσικός Φώτιος  
Νερούτσου Μαρία 
Χριστάκη Μαρία 

 
 

ΑΔΑ: ΩΓ827Λ7-3Ο0


		2019-09-06T10:44:14+0300
	Athens




