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                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 44η 

Απόφαση υπ’ αριθ 2359/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 20-09-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 551288 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 19-09-2019. 
 

Θέμα  1ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Λήψη απόφασης επί αποδοχής του Πρακτικού αρ.8/2019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης / Διενέργειας Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 -  
υπ’ αρ.4/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος  
 Αδαμόπουλου Γεωργία  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Καραμάνος Χρήστος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 

Το αναπληρωματικό μέλος: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Κατριβάνος Γεώργιος 

Απόντας 
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κουρή Μαρία 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από αναπληρωματικά 
μέλη.  
 Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 

 

Αθήνα, 30/09/2019 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Νικόλαος Πέππας 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
και αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
καθώς θα πρέπει άμεσα να συνεχιστεί η διαδικασία για τη μεταφορά μαθητών, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  για την από 20/9/2019 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.. Νότιου Τομέα Αθηνών στην οποία αναφέρον τα  εξής:   
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 (Α' 85), τον ν. 
4257/2014 (Α' 93),  τον ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄) καθώς και 
τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ισχύει. 

2. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει 

4. Τον ν. 4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

5. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Τον ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του  
ν. 4254/2014 (Α' 85) και τον ν. 4412/2016 (Α' 147)  και ισχύει. 

9. Τον ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

10. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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 ισχύει. 

11. Τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ 139Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 15. 

12. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

13. Τον ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 
των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ, το π.δ. 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα», την με αρ. 20977/23-8-2007 (Β΄ 1673) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» καθώς και την με αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-
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2005 (Β'  1590) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

14. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  

15. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

16. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

17. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

19. Το π.δ. 38/2017 (Α' 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών». 

20. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

21. Την με αρ. Π1/2390/16-10-2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. Tην με αριθ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

24. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 

25. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

27. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 
του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

28. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές 
και τα πρότυπα του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ 
με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 
και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

29. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που 
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», 
όπως ισχύει. 
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30. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειάρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

31. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας διακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

32. Την υπ’ αριθμ. 803/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υλικών εργασιών και 
παροχής υπηρεσιών καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών αξιολόγησης διαγωνισμών της 
ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής». 

 
33. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019» και συγκεκριμένα το μέρος που αφορά στη μεταφορά μαθητών, όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 72/2019 Απόφαση- Ορθή Επανάληψη- (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) 
«Έγκριση 1ης αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019». 

 
34. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 73/2019 
Απόφαση – ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 καθώς και την υπ΄ αριθμ. 162/2019 (ΑΔΑ ΨΜ1Δ7Λ7-ΜΗΜ) απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής). 

 
35. Την υπ’ αριθ. 111063/35236/02-01-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής  με θέμα :“ Επικύρωση προϋπολογισμού οικoνομικού έτους 2019 της 
Περιφέρειας Αττικής”, την 50798/14278/16-5-2019 (σχετ. 31329/8949/02-04-2019) Απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 
73/2019 ορθή επανάληψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και την Α.Π. 62445/17080/1-7-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 162/2019 απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας  Αττικής. 

 
36. Την με αρ. 1010/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 109.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά μαθητών 
Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 
2021-2022. 

37. Την με αρ. πρωτ. 106713/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ και ΑΔΑΜ: 19REQ004789306)  

38. Την με αρ. 50025/19-9-2018 (Β' 4217) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και την με αρ. 4959/24-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-
6Γ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 50025/19-9-
2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

39. Τα υπ’ αριθμ. 104984/11-4-2019 και 106960/12-4-2019 Έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας 
της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής 
δεν διαθέτει δικά του μέσα για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών, ότι η 
Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μεταφορά μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα τακτικά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας 
του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα 
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μέσα μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη 
μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους. 

40. Την με αρ. 1011/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 6/2019 Διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, κατά τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 
106.449.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν δικαιώματος προαίρεσης. 

41. Την με αρ. 6/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) για την Εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του ν.4412/2016 για τη μεταφορά μαθητών Δημοσίων 
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της 
εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000,00€.  

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

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

44. Την με 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.  

45. Το με αρ. πρωτ. 286067/13-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των δρομολογίων για την εφαρμογή 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 καθώς και ο προϋπολογισμός.  

46. Την υπ΄αρ. 1606/2019 (ΑΔΑ: ΨΜOΜ7Λ7-9ΕΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 3/2019 Πρόσκλησης Υποβολής  Οικονομικών Προσφορών στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022    
 

47. Την υπ΄αριθ. 3/2019 (19PROC005150043 2019-06-21) Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.. στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 1/7/2019 και ώρα 
15:00 

 
48. Το υπ’ αριθμ.6/2019 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής που έλαβε τον 

460840/9-8-2019 αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας, καθώς και την επαναδιαβίβαση 
αυτού με αρ. πρωτ. 484318/27-8-2019. 

 
49. Την αριθ. 2157/2019 (ΑΔΑ:ΩΞΞΛ7Λ7-Π9Η) - ορθή επανάληψη - Απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αποδοχής ή μη του Πρακτικού αρ. 6 /2019 της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης / Διενέργειας Αποτελεσμάτων Ανοικτών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Διεύθυνση 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 - 
υπ’ αρ.3/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών 
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Π.Ε.Ν.ΤΑ.» όπου αναφέρεται ότι για τα οχτώ (8) δρομολόγια της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 14,16,21,47,61,72,74 & 80 δεν υπεβλήθη καμία 
προσφορά και θα προκηρυχθεί εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία στα πλαίσια του ΔΣΑ 

 
50. Το αριθ.482139/26-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. για παροχή 

διευκρινίσεων αναφορικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών και την αριθ.488470/28-8-2019 
ορθή επανάληψη αυτού 

 
51. Το με αρ. πρωτ. 481851/26-8-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο 

διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των δύο νέων δρομολογίων υπ΄αριθ. 
103 και 104, όπως αυτά προέκυψαν μετά την αριθ. 3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 
της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 μαζί με τον 
προϋπολογισμό τους καθώς και τo αριθ. Πρωτ. 488504/28-8-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Παιδείας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας εκ νέου πίνακας με την ορθή 
επανάληψη ως προς τη χιλιομέτρηση του νέου δρομολογίου υπ΄αριθ. 103. Επιπρόσθετα, με το 
αριθ. 481851/26-8-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας η υπηρεσία μας ενημερώνεται ότι 
δεν έχει επέλθει καμία τροποποίηση στα άγονα δρομολόγια της υπ΄αριθ. 3/2019 Πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ. 

52. Τις υπ΄αριθ. 1394/2019, 1593/2019, 1602/2019, 2242/2019 και 2294/2019 Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών Οικονομικοί 
Φορείς. 

53. Την υπ΄αρ. 2234/2019 (ΑΔΑ: ΨΓΧΝ7Λ7-Λ3Φ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 4/2019 Πρόσκλησης Υποβολής  Οικονομικών Προσφορών στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 

54. Την υπ΄αριθ. 4/2019 (19PROC005501385 2019-09-02) Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.. στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022   με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 12/9/2019 και 
ώρα 15:00 

55. Την με α.π. 498310/2-9-2019 Πρόσκληση της Υπηρεσίας μας προς την αρμόδια Γνωμοδοτική 
Επιτροπή μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για να διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022  στις 18-9-2019  

56. Τον με α.π. 525811/11-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» 

57. Τον με α.π. 527963/12-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

58. Τον με α.π. 530878/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΑΦΟΙ Μ&Γ 
ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» 

59. Τον με α.π. 532307/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» 

60. Τον με α.π. 532371/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΙΝΤΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ» 

61. Τον με α.π. 532531/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΝΙΟΖΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 

62. Τον με α.π. 532554/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΔΗΜΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 

63. Τον με α.π. 533851/13-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΕ» 
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64. Τον με α.π. 537449/16-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ 
ΠΑΥΛΟΣ» 

65. Τον με α.π. 537465/16-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

66. Τον με α.π. 537550/16-9-2019 φάκελο υποβολής οικονομικής προσφοράς «ΜΠΟΥΣΗΣ 
ΓΚΕΡΓΚΗΣ» 

67. Το υπ’ αριθμ.8/2019 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής που έλαβε τον 
547671/19-9-2019 αριθμό πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας, το οποίο και έχει ως εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 8 / 2019 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 18-09-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 498310/02-09-2019 
πρόσκλησή της, συνήλθε σε συνεδρίαση η 5ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 803/2019 (ΑΔΑ: 9ΙΕ07Λ7-ΒΓ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως ισχύει.   

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής:  
- Γεντής Δημήτριος, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 
- Σκαλτσή Σταυρούλα, τακτικό μέλος, ως γραμματέας 
- Καρρά Ιωάννα, τακτικό μέλος 
- Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, τακτικό μέλος 
 
Απουσίαζε, λόγω κανονικής άδειας, το τακτικό μέλος της 5μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 
Παράσογλου Ελένη 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., με αρ. Πρόσκλησης 04/2019 και α/α συστήματος 79088, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022,  συνολικού προϋπολογισμού 316.050,00€ πλέον ΦΠΑ (391.902,00€ συμπ. ΦΠΑ), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το κόστος 
ημερήσιου δρομολογίου (ΑΔΑΜ: 19PROC005501385 2019-09-02).   
 
Μετά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών καθώς 
και την μονογραφή και την αποσφράγιση όλων των εμπρόθεσμα υποβληθέντων σφραγισμένων 
φακέλων με τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων διαπιστώθηκε 
ότι στον διαγωνισμό υπέβαλαν οικονομικές προσφορές έντεκα (11) επιχειρήσεις, όπως 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α Αρ. ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
1 525811/11-09-

2019 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. 

2 527963/12-09-
2019 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

3 530878/13-09-
2019 

ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 

4 532307/13-09-
2019 

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

5 532371/13-09-
2019 

ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

6 532531/13-09-
2019 

ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

7 532554/13-09- ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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2019 
8 533851/13-09-

2019 
Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

9 537449/16-09-
2019 

ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

10 537465/16-09-
2019 

ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11 537550/16-09-
2019 

ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 

Από την εξέταση των υποβληθεισών ηλεκτρονικών οικονομικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι για 
τα τέσσερα (4) δρομολόγια με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 14, 21, 47, 72, ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κατά συνέπεια ο διαγωνισμός απέβη άγονος. Για τα εν λόγω δρομολόγια 
προτείνεται να εφαρμοστεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Β/2016), όπως ισχύουν. 

Για τα τρία (3) δρομολόγια που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα υπήρξε μία έγκυρη 
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά για κάθε ένα από αυτά.  

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
16 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40,00 
61 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,00 
74 ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44,30 

 
Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής γνωμοδότησαν ομόφωνα ότι οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν τις 
ως άνω μοναδικές έγκυρες ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές αναδεικνύονται και σε 
προσωρινούς μειοδότες των εν λόγω δρομολογίων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω οικονομικές 
προσφορές για το ημερήσιο κόστος έκαστου δρομολογίου δεν θεωρήθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές σε 
σχέση με τις τιμές εκκίνησης του διαγωνισμού κρίθηκε μη αναγκαία η αναζήτηση διευκρινιστικών 
στοιχείων για τα εν λόγω δρομολόγια. 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται τα τρία (3) δρομολόγια για τα οποία υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές από περισσότερες διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις με σειρά 
κατάταξης αυτών με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ημερήσιου κόστους δρομολογίου.   
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
1.ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,00 
2.ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 60,30 

80 
 

3.ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 63,50 
       1. ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 49,00 

1. ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49,00 
103 

 
       2. ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54,30 

1. ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 123,80 
2. ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

124,00 

3. Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 125,60 
4. ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 144,00 

104 
 

5. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 154,00 
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Τα παρόντα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής γνωμοδότησαν ομόφωνα για την ανάδειξη ως 
μειοδότη για κάθε ένα από τα ως άνω δρομολόγια των διαγωνιζόμενων επιχειρήσεων που 
προσέφεραν τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ημερήσιου κόστους δρομολογίου και στον 
ανωτέρω πίνακα έχουν καταταγεί ως πρώτες ανά δρομολόγιο.  

Για την ανάδειξη των αναδόχων στο δρομολόγιο με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 103, σύμφωνα με το άρθρο 3 
της διακήρυξης, απαιτείται η διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες χαμηλότερες οικονομικές προσφορές.  

Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της γραμματείας της Επιτροπής και θα αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
 
68. Το από 19/9/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο ενημερώθηκε η 

υπηρεσία μας ότι για τα δρομολόγια με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 14 και 21 (σχετ. πρωτ. 551385/19-
9-2019) υπήρχε σύμβαση, που ήταν σε ισχύ 30/6/2019 με τα ίδια στοιχεία εκτέλεσης των 
δρομολογίων ( αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 12 και 17) και μπορούν να παραταθούν, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4625/2019. 

69. Το από 19/9/2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της υπηρεσίας μας προς τον μεταφορέα «ΣΙΑΜΟ 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» αν συναινεί στην παράταση της αριθ.  33/2017 σύμβασης 
(ΑΔΑ:17SYMV001907732) μόνο ως προς την εκτέλεση των αριθ. 12 και 17 δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών. 

70. Την από 20/9/2019 Υπεύθυνη Δήλωση (σχετ. πρωτ. 552763/2019) του προαναφερόμενου 
μεταφορέα ότι συναινεί στην παράταση της αριθ. 33/2017 σύμβασης 
(ΑΔΑ:17SYMV001907732) μόνο ως προς την εκτέλεση του αριθ. 17 δρομολογίου μεταφοράς 
μαθητών, που αντιστοιχεί στο δρομολόγιο με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 21 της αριθ. 04/2019 πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται  να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για: 

1) Tην μερική έγκριση του Πρακτικού αρ. 82019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης / 
Διενέργειας Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 -  υπ’ αρ.4/2019 
Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ.  
2) την αποδοχή των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων της αρ 4/2019 
(19PROC005501385 2019-09-02) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.  
3) την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων τους οικονομικούς φορείς, όπως αναλυτικά 
εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
16 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40,00 
61 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,00 
74 ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44,30 
80 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,00 

104 
 

 ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 123,80 
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4) την ανάθεση εκτέλεσης στους προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω πίνακα, των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 
4625/2019 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών στα πλαίσια του ΔΣΑ με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30/6/2020  
5) την έγκριση της διενέργειας κλήρωσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής σε επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για το δρομολόγιο 103, μεταξύ των 
εταιρειών «ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και «ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», λόγω υποβολής ισότιμων 
οικονομικών προσφορών, σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3 της 4/2019 
(19PROC005501385 2019-09-02) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.   
6) την προκήρυξη εκ νέου επιμέρους διαγωνιστικής διαδικασίας στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 & 2021-2022 για τα τέσσερα (4) δρομολόγια με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 14, 21, 47 & 
72 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές και άρα είναι άγονα.  
7) Την έγκριση της παράτασης της αριθ. 33/2017 σύμβασης (ΑΔΑ:17SYMV001907732) μόνο ως 
προς την εκτέλεση του αριθ. 17 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, που αντιστοιχεί στο δρομολόγιο 
με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 21 της αριθ. 04/2019 πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 15 του 
Ν.4625/2019, έως την 30/6/2020 και υπό την αίρεση της ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου, 
που τυχόν προκύψει από τη  νέα διαγωνιστική διαδικασία που θα προκηρυχθεί στα 
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 
 

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

 
1) Tην μερική έγκριση του Πρακτικού αρ. 82019 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης / 
Διενέργειας Αποτελεσμάτων Ανοικτών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης που 
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 -  υπ’ αρ.4/2019 
Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ.  
 
2) την αποδοχή των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων της αρ 4/2019 
(19PROC005501385 2019-09-02) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.  

 
3) την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων τους οικονομικούς φορείς, όπως αναλυτικά 
εμφαίνονται στον κάτωθι πίνακα: 
  

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΕΣΗΔΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 
16 ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 40,00 
61 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55,00 
74 ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 44,30 
80 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 59,00 

104 
 

 ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ 123,80 
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4) την ανάθεση εκτέλεσης στους προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω πίνακα, των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 
4625/2019 μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών στα πλαίσια του ΔΣΑ με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30/6/2020  
 
5) την έγκριση της διενέργειας κλήρωσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής σε επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για το δρομολόγιο 103, μεταξύ των 
εταιρειών «ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» και «ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», λόγω υποβολής ισότιμων 
οικονομικών προσφορών, σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3 της 4/2019 
(19PROC005501385 2019-09-02) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α.   
 
6) την προκήρυξη εκ νέου επιμέρους διαγωνιστικής διαδικασίας στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 & 2021-2022 για τα τέσσερα (4) δρομολόγια με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 14, 21, 47 & 
72 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές και άρα είναι άγονα.  
 
7) Την έγκριση της παράτασης της αριθ. 33/2017 σύμβασης (ΑΔΑ:17SYMV001907732) μόνο ως 
προς την εκτέλεση του αριθ. 17 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, που αντιστοιχεί στο δρομολόγιο 
με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 21 της αριθ. 04/2019 πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.ΤΑ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 15 του 
Ν.4625/2019, έως την 30/6/2020 και υπό την αίρεση της ανάδειξης  προσωρινού αναδόχου, 
που τυχόν προκύψει από τη  νέα διαγωνιστική διαδικασία που θα προκηρυχθεί στα 
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Καραμάνος Χρήστος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Κατριβάνος Γεώργιος 
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