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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 63 538 
                      213 20 63 776 

          
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2826/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 19-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 
733559 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 14-11-2019. 
 

Θέμα  3ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Λήψη απόφασης επί αποδοχής του Πρακτικού αρ. 13 /2019 της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής 
αναφορικά με την τροποποίηση της αριθ.36/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV0055589948).  
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Μελάς Σταύρος 

• Αγγέλης  Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
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 Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 11 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, και 
αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να 
συνεχιστούν άμεσα οι διαδικασίες που αφορούν μεταφορά μαθητών,  ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. 
Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μαστραντωνάκη η οποία  ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) 
«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του  άρθρο 6, περίπτωση 14, το Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
καθώς και το Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133Α-19-8-2018 και ισχύει. 
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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.  109290/39629/23-12-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) «Έγκριση της υπ’ αρ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής» και την αρ. 66313/24553 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017)» καθώς και την αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 
1661/2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης –επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει. 

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

4. To Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) «Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», με τον οποίο 
τροποποιήθηκαν άρθρα του Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα το άρθρο 107. 

5. Το Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019), άρθρα 43-45 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 
(Α΄147). 

6. Τη διάταξη του άρθρου 155 «Μεταφορά ΑμεΑ» του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α’/2017), η οποία 
αναφέρει: «Οι Περιφέρειες δύναται να αναλαμβάνουν την μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑΜΕΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως…….Η χρηματοδότηση του μεταφορικού έργου 
θα γίνεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Περιφερειών, αποκλειόμενης της χρησιμοποίησης 
των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στις Περιφέρειες». 

7. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «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». 

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

9. 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). 

10. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

11. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

12. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
13. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «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.» 

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

15. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 
16. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».       
17. Τις διατάξεις των Π.Δ.38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/4-5-2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».  

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

19. Την υπ΄αρ. 57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης». 

20. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»  
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21. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και 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 σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.  

22. 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 
διορθώθηκε και ισχύει. 

23. Την υπ’ αρ. οικ. 130459/2-7-2018 ( Β΄2780) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει.  

24. Την με υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 

25. Το  υπ’ αριθ. 64528/3-4-2018 έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και 
Συλλογικών Οργάνων με θέμα «Εκτέλεση δαπανών Περιφερειακών Ενοτήτων – Μέθοδος 
υπολογισμού αξίας των συμβάσεων». 

26. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», την αριθ. 73/2019 Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου – ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ:ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) αναφορικά με την 1η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού της Π.Α. 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). 

27. 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. 

28. Την υπ΄αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», καθώς 
και  την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3Δ2) Απόφαση- ορθή επανάληψη- του Π.Σ., με θέμα: 
«έγκριση 1ης αναθεώρησης προγράμματιος προμηθειών 2019» και ισχύει. 

29. 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». 

30. 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» 

31. To με αριθ.72417/8-4-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, με θέμα: «Αίτημα για μεταφορά 
ατόμων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ», με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας  αναλυτικός πίνακας με τα δρομολόγια μεταφοράς δεκαεπτά 
ατόμων που φοιτούν στις εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας  και  τα απαραίτητα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (κατάσταση 
εξυπηρετούμενων ατόμων, άδεια λειτουργίας και ΦΕΚ πιστοποίησης του φορέα). 

32. Το με αριθ. 162235/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, με θέμα: «Αίτημα για μεταφορά 
ατόμων της «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(ΠΕΚ-ΑΜΕΑ), με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας αναλυτικός  πίνακας με το δρομολόγιο 
μεταφοράς δέκα ατόμων που φοιτούν στις εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου Πιστοποιημένου 
Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και  τα απαραίτητα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά ( κατάσταση εξυπηρετούμενων ατόμων, άδεια λειτουργίας και ΦΕΚ πιστοποίησης του 
φορέα). 

33. Το με αριθ. 188143/15-5-2019 έγγραφο με θέμα «Αναφορικά με τα αιτήματα για μεταφορά ατόμων, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 155 του Ν.4483/2017». 

34. Το με αριθ. 222338/24-5-2019 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα «Αποστολή συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών της ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ και του ΠΕΚ-ΑΜΕΑ».     

35. Τη με αριθ. 1347/2019 (ΑΔΑ:ΨΡΧΜ7Λ7-9ΡΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης  συνολικού ποσού 116.832,80€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία ΑμεΑ 
σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017 για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους – Σεπτέμβριο 
2019 έως και Ιούλιο 2020 – από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων 
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Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως (CPV: 60130000-8 
“Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών») σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Αττικής Ε.Φ. 04072 και ΚΑΕ 0829, για το έτος 2019 και για το έτος 2020. 

36. Την με αριθ. πρωτ. 291291/18/6/2019 (ΑΔΑ:64AK7Λ7-H13, ΑΔΑΜ:19REQ005122826) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) συνολικού ποσού 116.832,80€  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2304 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με Α/Α βεβ. : 2336 

37. Την υπ΄αρ. 1491/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΜΓΝ7Λ7-3ΙΘ). 

38. Την με αρ. Διακ/ξη 2/2019 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή  
υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του 
Ν.4483/2017, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020-, από τον 
τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των  Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και  αντιστρόφως, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα. (CPV: 60130000-8 – 
“Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών”) και α/α συστήματος 75363, συνολικού 
προϋπολογισμού 94.220,00€ πλέον του Φ.Π.Α. 116.832,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(ΑΔΑΜ: 19PROC005141189). 

39. Την από 20/06/2019 περίληψη της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΗ287Λ7-ΑΥΩ, ΑΔΑΜ: 19PROC005141039) 

40. Την υπ’αρ.πρωτ. 322716/26-06-2019 πρόσκληση προς την αρμόδια Πενταμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή  για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 
του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με αρ. διακ/ξης 2/2019 και αύξων αριθμό συστήματος 75363, ο 
οποίος τροποποιήθηκε σε 75363,1, την 15/7/2019 και ώρα 10:00π.μ. 

41. Τον με αρ.πρωτ. 362863/07-07-2019 φάκελο της εταιρείας «ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧ. Ε.Π.Ε.» με την Τεχνική και Οικονομική του προσφορά σε έντυπη μορφή. 

42. Τον με αρ.πρωτ. 364276/09-07-2019 φάκελο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με την 
Τεχνική και Οικονομική του προσφορά σε έντυπη μορφή. 

43. Τον με αρ.πρωτ. 369227/10-07-2019 φάκελο της ατομικής επιχείρησης «ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ» με 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

44. Το με αρ. πρωτ. 383451/15-07-2019 διαβιβαστικό του υπ’αριθ. 3/2019 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

45. Το με αριθ. 3/2019 πρακτικό της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία 
συνεδρίασε τη Δευτέρα 15-07-2019, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής - τεχνικών προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού καθώς και στην αποσφράγιση των 
φυσικών φακέλων και διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την Ομάδα Α΄  είναι οι: α) 
ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , β) ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε,  και γ) 
ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ και για την Ομάδα Β΄ είναι μόνο η εταιρεία  ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Μετά τον διενεργούμενο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες κατέθεσαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά με βάσει το άρθρο 3Ο της αρ. 2/2019 
διακήρυξης 

46. Το από 15-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντες με το οποίο ενημερώθηκαν 
σχετικά με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών 
(18/7/2019, 10:00π.μ.) 

47. Την υπ’αρ.πρωτ. 385653/16-07-2019 πρόσκληση προς την  αρμόδια Πενταμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή για ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του προαναφερόμενου 
διαγωνισμού, με αρ. διακ/ξης 2/2019 και αύξων αριθμό συστήματος 75363,1, την 18/7/2019 και ώρα 
10:00π.μ.. 

48. Το με αρ. πρωτ. 395639/18-07-2019 διαβιβαστικό του υπ’αριθ. 4/2019 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

49. Το με αρ. 4/2019 πρακτικό της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η οποία 
συνεδρίασε την Πέμπτη 18-07-2019,  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών του προαναφερόμενου διαγωνισμού και γνωμοδότησε  ομόφωνα υπέρ της ανάδειξης ως 
προσωρινούς αναδόχους  για την Ομάδα Α’ την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ   με 
προσφερόμενη τιμή  21.311,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ και για την Ομάδα Β’ την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 
ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε με προσφερόμενη τιμή για το 1ο δρομολόγιο: 
30.576,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ και για το 2o δρομολόγιο: 32.536,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ. Σημειωτέον ότι 
στην Ομάδα Β΄η εταιρεία ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε  είναι ο 
μοναδικός συμμετέχων. 

50. Tη με αριθ. 1867/2019 (ΑΔΑ: Ω54Χ7Λ7-3Γ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής αναφορικά με την έγκριση των πρακτικών 3/2019 (Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
προσφορά) και 4/2019 (Οικονομική προσφορά) της αρμόδιας Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
και την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών 
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Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, για την Ομάδα Α’ την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι 21.311,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ και για την Ομάδα Β’ την εταιρεία 
ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι για το 1ο δρομολόγιο: 30.576,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ και για το 2o δρομολόγιο:  
32.536,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ. 

51. Την υπ’ αριθ. 432756/31-07-2019 γνωστοποίηση της υπ’ αριθ. 1867/2019 (ΑΔΑ: Ω54Χ7Λ7-3Γ2) 
Απόφασης της Ο.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα με 
την εν λόγω γνωστοποίηση οι προσωρινοί ανάδοχοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 7 της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών έως και 10/08/2019. 

52. Τον με αρ.πρωτ. 453059/07-08-2019 φάκελο της εταιρίας ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τα 
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σε έντυπη μορφή. 

53. Τον με αρ.πρωτ. 458484/09-08-2019 φάκελο της εταιρίας ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε με τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης σε έντυπη μορφή. 

54. Την υπ’ αρ. πρωτ. 456318/08-08-2019 πρόσκληση προς την αρμόδια Πενταμελή Γνωμοδοτική 
Επιτροπή για ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
προαναφερόμενου διαγωνισμού, με αρ. διακ/ξης 2/2019 και αύξων αριθμό συστήματος 75363,1,  την 
20/08/2019 και ώρα 10:00, 

55. Το με αρ. πρωτ. 473641/21-08-2019 διαβιβαστικό του υπ’αριθ. 07/2019 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

56. Το με αρ. 7/2019 πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία συνεδρίασε την Τρίτη 20-
08-2019, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
των προσωρινών αναδόχων του προαναφερόμενου διαγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν 
υποβλήθηκαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 7 της υπ’ 
αριθμ.2/2019 Διακήρυξης και σύμφωνα με το άρθρο 8 της ίδιας Διακήρυξης, γνωμοδότησε ομόφωνα 
ότι: α) Ο προσωρινός ανάδοχος της Ομάδας Α΄ της υπ’ αριθμ.2/2019 Διακήρυξης, «ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» , κηρύσσεται έκπτωτος. β) Ο προσωρινός ανάδοχος της Ομάδας Β΄ της υπ’ αριθμ.2/2019 
Διακήρυξης, «ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», κηρύσσεται έκπτωτος.  

57. Τη με αριθ. 2202/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΥΤ7Λ7-0ΞΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής αναφορικά με το πρακτικό 7/2019 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης) και την ανάδειξη ως 
οριστικών αναδόχων της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, για την Ομάδα Α’ την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ στην τιμή της οικονομικής της 
προσφοράς, ήτοι 21.311,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
από τη νομοθεσία ιατρικά πιστοποιητικά υγείας, πριν την υπογραφή της σύμβασης και για την 
Ομάδα Β’ την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, ήτοι για το 1ο δρομολόγιο: 30.576,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ και για το 2o 
δρομολόγιο: 32.536,00 ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
τη νομοθεσία ιατρικά πιστοποιητικά υγείας και το πιστοποιητικό περί μη αναστολής δραστηριοτήτων, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

58. Τη με αριθ. 497904/02-09-2019 γνωστοποίηση της υπ’ αριθ. 2202/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΥΤ7Λ7-0ΞΓ) 
Απόφασης της Ο.Ε. προς τους συμμετέχοντες μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

59. Τη με αριθ. 498472/02-09-2019 γνωστοποίηση της υπ’ αριθ. 2202/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΥΤ7Λ7-0ΞΓ, 
ΑΔΑΜ: 19AWRD005501981) Απόφασης της Ο.Ε. - για την Ομάδα Β’ - προς τον οριστικό ανάδοχο 
ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

60. Τη με αριθ. 533101/13-09-2019 γνωστοποίηση της υπ’ αριθ. 2202/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΥΤ7Λ7-0ΞΓ, 
ΑΔΑΜ: 19AWRD005556372) Απόφασης της Ο.Ε. - για την Ομάδα Α’ - προς τον οριστικό ανάδοχο 
ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 

61. Τον με αρ. πρωτ. 524217/11-09-2019 φάκελο της εταιρείας ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. με τον οποίο κατατέθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 2202/2019 απόφαση της Ο.Ε., για την υπογραφή της σύμβασης. 

62. Τη με αριθ. 36/2019 Σύμβαση της εταιρείας ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Ε.Π.Ε. για την Ομάδα Β’ «Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της 
Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Φροντίδας για 
Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα την Αργυρούπολη» (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005558948), την εγγυητική καλής εκτέλεσης με αριθ. 785711/11-09-2019, ποσού 3.155,60€ 
καθώς και την επιβεβαίωση εγκυρότητάς της. 

63. Τον με αρ. πρωτ. 554777/20-09-2019 φάκελο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με τον οποίο 
κατατέθηκαν τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2202/2019 απόφαση της Ο.Ε., για 
την υπογραφή της σύμβασης. 

64. Τη με αριθ. 38/2019 Σύμβαση της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την Ομάδα Α’ «Μεταφορά 
Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής 
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Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας για τα Άτομα με Νοητική Υστέρηση) και έδρα τον Ταύρο» (ΑΔΑΜ: 19SYMV005602908), 
την εγγυητική καλής εκτέλεσης με αριθ. 105/7031793/19-09-2019, ποσού 1.070,00€, καθώς και την 
επιβεβαίωση εγκυρότητάς της. 

65. Το με αρ. πρωτ. 714395/08-11-2019 αίτημα της Δ/νσης Παιδείας της Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με την τροποποίηση του υπ’αριθμ. 2 δρομολογίου 
για μεταφορά ατόμων της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή» της Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

66. Το με αριθ. 723733/12-11-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 
ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. με το οποίο ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεσή της 
αναφορικά με την τροποποίηση του εν λόγω δρομολογίου. 

67. Η με αρ. πρωτ. 727842/13-11-2019 Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. με την οποία συμφωνεί για την τροποποίηση του δρομολογίου 
με α/α 2 του πίνακα 1 της αριθ. 36/2019 σύμβασης.  

68. Η με αριθ. 728576/13-11-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια επιτροπή 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την τροποποίηση του δρομολογίου. 

69. Το με αρ. πρωτ. 734605/15-11-2019 διαβιβαστικό του υπ’ αριθ. 13/2019 πρακτικού της Πενταμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

70. Το με αρ. 13/2019 πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την 
τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 2 του πίνακα 1 της με αριθ. 36/2019 σύμβασης, η οποία 
συνεδρίασε στις 14-11-2019 και έχει ως εξής: 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 13 / 2019 
 

Στην Καλλιθέα σήμερα, 14-11-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 728576/13-11-2019 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 τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2457 /2019 (ΑΔΑ: 
9ΚΞΛ7Λ7-Β0Ω) απόφασή της.   

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής:  

- Γεντής Δημήτριος, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

- Σκαλτσή Σταυρούλα, τακτικό μέλος, ως γραμματέας 

- Παράσογλου Ελένη, τακτικό μέλος 

- Δάγλα Αθηνά, αναπληρωματικό μέλος 
Απουσίαζαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, Καρρά Ιωάννα & Παναγιωτόπουλος Δημήτριος, λόγω 
υπηρεσιακού κωλύματος  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για την 
εξέταση του αρ. πρωτ.714395/08-11-2019 αιτήματος της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής για την 
τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 2 του πίνακα 1 της με αριθ. 36/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 
19SYMV0055589948) στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2/2019 Διακήρυξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 75363,1), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 

Η μεταβολή του ως άνω δρομολογίου επιφέρει τροποποίηση στην τιμή του, η οποία είναι εντός των ορίων 
που ορίζονται με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και πληροί τους όρους της παρ. 2 του 
άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης. Κατά συνέπεια η αιτηθείσα μεταβολή του εν λόγω 
δρομολογίου, όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, κρίνεται ομόφωνα αποδεκτή. 

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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Α/Α 2 

 

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  Α/Α 2 

ΔΗΜΟΣ 
Προσωρινός 

Ανάδοχος 
Εξυπηρετούμενα 

Σχολεία  
Περιγραφή Δρομολογίου  

Σύνολο 
έμφορτων 
χιλιομέτρω

ν 

Τύπος 
Μεταφορικού  

Μέσου 

Αριθμός 
μαθητώ

ν 

Ένδειξη 
Συνοδού  

Ειδικά 
διαμορφ
. όχημα  

Αριθμός 
αναπηρ. 

αμαξιδίων  

Ώρα 
άφιξης  

Ώρα 
αναχώ
ρησης 

Αριθμός 
δρομολογίω

ν 

Τιμή 
[ € ] 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
– ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΦΟΙ Μ. & Γ. 
ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ  
δ.τ. ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΕΝΙΔΙ (ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ) – 
ΚΟΜΒΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 

(ΑΦΙΔΝΕΣ) 
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΕΚΑΛΗ- 

ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΕΚΑΛΗ- 
ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ) – 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΣΤΕΡ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΕ-ΤΕ-ΠΑΡ) 
– ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 117, 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με 

δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ) 

31,8 
Μικρό 

Λεωφορείο 
7 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 9:00 14:00 196 166,00  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  Α/Α 2 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
– ΑΡΓ/ΠΟΛΗΣ 

ΑΦΟΙ Μ. & Γ. 
ΚΑΚΑΓΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ  
δ.τ. ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΕΝΙΔΙ (ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ) – 
ΚΟΜΒΟΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ 

(ΑΦΙΔΝΕΣ) 
ΑΜΑΡΥΛΛΙΔΟΣ, ΕΚΑΛΗ- 

ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΕΚΑΛΗ- 
ΕΚΑΛΗΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΕ-ΤΡ-ΠΕ) – 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ, 
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΣΤΕΡ, 

ΚΗΦΙΣΙΑ (ΔΕ-ΤΕ-ΠΑΡ) 
– ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 117, 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με 

δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ) 

33,3 
Μικρό 

Λεωφορείο 
8 ΝΑΙ ΝΑΙ 5 9:00 14:00 

 

172,00  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη του όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016 καθώς και τους όρους της υπ’ αριθ. 36/2019 σύμβασης (άρθρα 2 και 7), η 

Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για: 
 

Α) Την έγκριση του πρακτικού 13/2019 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
αναφορικά την τροποποίηση της αριθ. 36/2019 σύμβασης. 
 
Β) Την τροποποίηση της με αριθ. 36/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005558948) μόνο ως προς το 
μέρος που αφορά την τροποποίηση του δρομολογίου 2 του πίνακα 1 και τη μεταβολή που επιφέρει 
αυτή (αριθμός ατόμων, αύξηση χιλιομέτρων, αύξηση οικονομικού τιμήματος).  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής υπ’ αριθ. 36/2019 σύμβασης. 
 

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

 
Α) Την έγκριση του πρακτικού 13/2019 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας / 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των ανοικτών διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης 
αναφορικά την τροποποίηση της αριθ. 36/2019 σύμβασης. 
 
Β) Την τροποποίηση της με αριθ. 36/2019 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005558948) μόνο ως προς το 
μέρος που αφορά την τροποποίηση του δρομολογίου 2 του πίνακα 1 και τη μεταβολή που επιφέρει 
αυτή (αριθμός ατόμων, αύξηση χιλιομέτρων, αύξηση οικονομικού τιμήματος).  
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής υπ’ αριθ. 36/2019 σύμβασης. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη  
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης  Σπυρίδων 

 

ΑΔΑ: 6ΥΤΕ7Λ7-ΓΑ1


		2019-11-20T16:09:53+0200
	Athens




