
1/17 

    
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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 103/2020 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-01-2020, 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. 39947 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 16-01-2020. 

Θέμα 5ο 
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 10/2020 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν 
στο πλαίσιο της με αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504) Υποβολής 
Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.353.975,00€ πλέον ΦΠΑ και 1.678.929,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 78970). 
 
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  

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

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

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  
 

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 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη, ο οποίος ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/20 12 (Α' 85), τον ν. 
4257/2014 (Α' 93), τον ν. 4555/2018 (Α' 133), ν. 4623/2019 (Α' 134)  και τον ν. 4625/2019 (Α' 
139) 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. Τον 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. 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». 

12. 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-
2005 (Β'  1590) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

13. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
14. 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. 
15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 
16. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
17. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

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

Προσφυγών». 
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19. 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». 

20. 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.)». 

21. 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.)». 

22. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. 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)». 

24. 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». 

25. 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». 

26. 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». 

27. 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». 

28. 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. 

29. Την με αρ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων». 

30. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της αρ. 2/2019 
Πρόσκλησης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
πρόσκλησης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

31. Την με αρ. 515/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΕΨ7Λ7-ΤΕΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

32. 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 (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) «Έγκριση 1ης 
αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019». 

33. 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». 
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34. Την με αρ. πρωτ. 111063/35236/2-1-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

35. Την με αρ. 73/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2019». 

36. Την με αρ. πρωτ. 50798/14278/16-5-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 73/2019 ορθή επανάληψη απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής». 

37. 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. 

38. Την με αρ. πρωτ. 106727/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ 
Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ και ΑΔΑΜ: 19REQ004789041) συνολικού ποσού 11.175.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 082101 του Ε.Φ.08072 του οικονομικού έτους 2019 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 2072 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 1943.  

39. 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 «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 50025/19-9-2018 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

40. Τα με αρ. πρωτ. 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 
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. 

41. Την με αρ. 1011/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ 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. 

42. Το με αρ. 2019-054358 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της υπ’ αρ 6/2019 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

43. 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 Δημόσιων 
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 προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000,00€.  

44. 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.  

45. 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. 

46. Την με αρ. πρωτ. 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.  
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47. Το με αρ. πρωτ. 286079/13-6-2019 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. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 
2020-2021 και 2021-2022 καθώς και ο προϋπολογισμός.  

48. Την με αρ. 1/21-6-2019 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του 
ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 4.880.400,00€ πλέον ΦΠΑ και 6.051.696,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 74010), με καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών την Δευτέρα 1-7-2019 και ώρα 
15:00μμ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 
Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και  ώρα 9:00πμ. 

49. Την με αρ. 2144/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΛ557Λ7-ΘΜ9) της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 
1/2019 Πρακτικού  της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την  ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που  υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. 1/21-
6-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005148829) υποβολής οικονομικών προσφορών, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, 
συνολικού προϋπολογισμού 4.880.400,00€ πλέον ΦΠΑ και 6.051.696,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α/Α Συστήματος  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 74010)» με την οποία μεταξύ 
άλλων αποφασίστηκε όσον αφορά τα άγονα δρομολόγια της αρ. 1/2019 Πρόσκλησης η 
πραγματοποίηση εκ νέου πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα Σχολικά έτη 2019-2020 , 2020-
2021 , 2021-2022 της Π.Ε. Νήσων. 

50. Το με αρ. πρωτ. 483880/27-08-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο 
διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας πίνακας με τα στοιχεία των άγονων δρομολογίων εκ των 
οποίων για το δρομολόγιο 84 οι μαθητές από 15 γίνονται 23 , το μεταφορικό μέσο γίνεται 
λεωφορείο και η τιμή 116,00 ευρώ, το δρομολόγιο 158 στην περιγραφή δρομολογίου δεν 
υφίσταται  η Λάκκα Γαλατά και μένει μόνο Γαλατάς, καθώς και τρία  (3) νέα δρομολόγια για την 
εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 καθώς και ο προϋπολογισμός. 

51. Τις σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο Δυναμικό 
Σύστημα Αγορών Οικονομικοί Φορείς.  

52. Την με αρ. 2228/2019 (ΑΔΑ: 63Η87Λ7-47Ψ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της  με αρ. 2/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.    

53. Την με αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504) Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του 
ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.353.975,00€ πλέον ΦΠΑ και 1.678.929,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 78970), με καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών την Πέμπτη 12-09-2019 και ώρα 
15:00μμ και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την 
Τετάρτη 18-09-2019 και ώρα 10:00πμ. 

54. Το γεγονός ότι στον υπόψη διαγωνισμό υπέβαλαν εμπρόθεσμα οικονομική προσφορά 10 
(δέκα) οικονομικοί φορείς. 

55. Το με αρ. πρωτ. 536675/16-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με τo οποίo γνωστοποιήθηκε, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr στους δέκα οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διαγωνισμό η ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου 
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», ήτοι η Τετάρτη 18-09-2019 και ώρα 10:00πμ. 

56. Το με αρ. 2/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

57. Την με αρ. 2363/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ7Λ7-Δ9Δ) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή κατακύρωση δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών της με αρ. 2/2019 Πρόσκλησης, η ανάθεση της εκτέλεσής τους στους προσωρινούς 
μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων 
και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα καθώς και η προσφυγή 
στη διαδικασία της κλήρωσης μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές για τα δρομολόγια με α/α 114 και 135.  

Α/Α  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 

2 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
59, 63, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 106, 107, 109, 111, 112, 

117, 118 

3 ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 160 

4 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 64 

5 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161 

6 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 162 

 

58. Το με αρ. πρωτ. 555553/20-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με τo οποίo γνωστοποιήθηκε, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr, στους δέκα οικονομικούς φορείς η ανωτέρω Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

59. Το από 23-9-2019 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΛΙΩΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», το οποίο υπεβλήθη 
ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο 
του διαγωνισμού (78970), έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 560692/23-9-2019 και επισυνάπτεται 
οικονομική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

60. Το από 24-9-2019 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ», το οποίο 
υπεβλήθη ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (78970), έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 564676/25-9-2019 και 
επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία δηλώνει ότι 
παραιτείται από την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων στην Π.Ε. 
Νήσων και συγκεκριμένα στην Σαλαμίνα. 

61. Το από 25-9-2019 μήνυμα του οικονομικού φορέα «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.», το οποίο υπεβλήθη ηλεκτρονικά µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού 
(78970), έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 565250/25-9-2019 και επισυνάπτεται η υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 1, παρ. 1.2 της ανωτέρω Πρόσκλησης ψηφιακά υπογεγραμμένη. 

62. Το με αρ. πρωτ. 567000/25-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάστηκαν στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα ως 
άνω 59, 60 και 61 αναφερόμενα σχετικά. 

63. Το με αρ. 3/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

64. Την με αρ. 2375/2019 (ΑΔΑ: Ψ9Δ37Λ7-Μ5Χ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ» από την εκτέλεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα οποία είχε 
αναδειχτεί προσωρινός μειοδότης και αποφασίστηκε η προσωρινή κατακύρωση καθώς και η 
ανάθεση της εκτέλεσης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων 

http://www.promitheus.gov.gr/
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συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139) των δρομολογίων με α/α 59, 63, 76, 
82, 83, 84, 85, 87, 89, 106, 107, 109, 111, 112, 117, 118 στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.». 

65. Τις με αρ. πρωτ. 560462/23-9-2019 και 560471/23-9-2019 έγγραφες προσκλήσεις Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, μέσω της διαδικτυακής πύλης του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr προκειμένου να προσέλθουν οι οικονομικοί φορείς που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές για τα δρομολόγια με α/α 114 και 135 ενώπιον της Οικονομικής 
Επιτροπής την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:30πμ για την διενέργεια της 
κλήρωσης. 

66. Την με αρ. 2414/2019 (ΑΔΑ: 6Β077Λ7-ΨΡΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε η προσωρινή κατακύρωση, κατόπιν της διενέργειας κλήρωσης, καθώς και 
η ανάθεση της εκτέλεσης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139) των με α/α 114 και 135 δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της με αρ. 2/2019 Πρόσκλησης στους προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα 
με τον κάτωθι πίνακα.  

Α/Α  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 114 

2 ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 135 

 
67. Το με αρ. πρωτ. 811967/10-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 

Προμηθειών προς τους επτά προσωρινούς μειοδότες αναφορικά με την ηλεκτρονική υποβολή 
και έντυπη προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

68. Το με αρ. πρωτ. 865084/27-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι 
σφραγισμένοι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν σε έντυπη μορφή οι επτά 
προσωρινοί μειοδότες και ενημερώθηκε για την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των 
ηλεκτρονικών και φυσικών φακέλων, του ελέγχου και της αξιολόγησης τους, ήτοι  η Παρασκευή 
10-1-2020 ώρα 10:00πμ. 

69. Το με αρ. πρωτ. 11569/8-1-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο ενημερώθηκαν οι επτά προσωρινοί μειοδότες για την ημερομηνία και 
ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ήτοι  η Παρασκευή 
10-1-2020 ώρα 10:00πμ. 

70. Το με αρ. 10/2020 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο, 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ο 

Στον Πειραιά, σήμερα 10-1-2020, ημέρα Παρασκευή,  και ώρα 10:00πμ στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 5ος όροφος, 
συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 515/2019 (ΑΔΑ: 9ΩΕΨ7Λ7-ΤΕΧ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση του  
Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 
1. Κεχαγιάς Χαράλαμπος, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Πληροφορικής, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς & 
Νήσων, ως Πρόεδρος. 

2. Καλλίθρακας Κόντος Ιωάννης, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών - Γραμματέων, 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

3. Πορφυριάδου Ιωάννα, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Τεχνολόγων Γεωπονίας, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί ο υπάλληλος Καλλίθρακας Κόντος Ιωάννης. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία o Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ: «Αποσφράγιση των ηλεκτρονικών και φυσικών φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες της με αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 
19PROC005501504) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 
1.353.975,00€ πλέον ΦΠΑ και 1.678.929,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και έλεγχος και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών». 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :  
1. Την με αρ. 6/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) αναφορικά με την Εφαρμογή 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 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 και 2021-2022. 

2. Τις σχετικές Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο Δυναμικό 
Σύστημα Αγορών οικονομικοί φορείς. 

3. Την με αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504) Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του 
ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022.  

4. Τις με αρ. 2363/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ7Λ7-Δ9Δ), 2375/2019 (ΑΔΑ: Ψ9Δ37Λ7-Μ5Χ) και 2414/2019 
(ΑΔΑ: 6Β077Λ7-ΨΡΖ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες αναδείχτηκαν επτά 
προσωρινοί μειοδότες και αποφασίστηκε η ανάθεση της εκτέλεσης δρομολογίων της αρ. 2/2019 
Πρόσκλησης, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων 
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139), ως εξής: 

Α/Α  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 

2 
ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

59, 63, 76, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 106, 
107, 109, 111, 112, 117, 118 

3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 114 

4 ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 135, 160 

5 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 64 

6 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161 

7 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 162 

 
5. Τις σχετικές ανακοινώσεις των με αρ. 2363/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ7Λ7-Δ9Δ), 2375/2019 (ΑΔΑ: 

Ψ9Δ37Λ7-Μ5Χ) και 2414/2019 (ΑΔΑ: 6Β077Λ7-ΨΡΖ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 
προς τους ανωτέρω επτά προσωρινούς μειοδότες, σύμφωνα με τις οποίες τους ζητήθηκε να 
ξεκινήσουν την εκτέλεση των δρομολογίων που τους έχουν ανατεθεί. 

6. Τους πίνακες οχημάτων – οδηγών – συνοδών ανά δρομολόγιο που απέστειλαν οι ανωτέρω 
επτά προσωρινοί μειοδότες σε συνέχεια των ανωτέρω ανακοινώσεων. 

7. Tην με αρ. 2983/2019 (ΑΔΑ: ΩΕ6Ζ7Λ7-ΜΓΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του δρομολογίου με α/α 161 της με αρ.  2/2019 
Πρόσκλησης. 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ



9/17 

8. Το με αρ. πρωτ. 811967/10-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών προς τους ανωτέρω επτά προσωρινούς μειοδότες αναφορικά με την ηλεκτρονική 
υποβολή και έντυπη προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

9. Το με αρ. πρωτ. 865084/27-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζονται στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι 
σφραγισμένοι φάκελοι δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν σε έντυπη μορφή οι 
ανωτέρω επτά προσωρινοί μειοδότες. 

10. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό. 
διαπίστωσε τα εξής: 
 Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης 2/2019 Πρόσκλησης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος τον αριθμό 78970. Η καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.  
811967/10-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, ήταν η 
Παρασκευή 20-12-2019. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 865084/27-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών είναι η Παρασκευή 10-1-2020 και ώρα 10:00π.μ.   
 Στη συνέχεια για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
καταχωρήθηκαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του κου Κεχαγιά Χαράλαμπου και του κου Τσολίγκα 
Θεόδωρου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο σύστημα. Αμέσως μετά την ανωτέρω 
διαδικασία αποσφραγίστηκαν οι (υπο)φάκελοι με την ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» των 
επτά προσωρινών μειοδοτών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προσκόμισε στην Επιτροπή σφραγισμένους φακέλους που είχαν 
κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων από τους επτά προσωρινούς 
μειοδότες, οι οποίοι του είχαν διαβιβαστεί με το αρ. πρωτ. 865084/27-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών. Οι σφραγισμένοι φάκελοι είχαν λάβει τους κάτωθι 
αριθμούς πρωτοκόλλου. 
 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΑΚΕΛΟΥ 

1 ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 855521/23-12-2019 

2 ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 862968/24-12-2019 

3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 858552/23-12-2019 

4 ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 853346/20-12-2019 

5 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 858534/23-12-2019 

6 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 855506/23-12-2019 

7 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 858275/23-12-2019 

  

 Οι ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι, οι οποίοι έφεραν εξωτερικά την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», αριθμήθηκαν, μονογράφησαν και στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην 
αποσφράγιση τους. Μετά την αποσφράγισή τους η Επιτροπή μονόγραψε τα υποβληθέντα σε 
έντυπη μορφή δικαιολογητικά ανά σελίδα, προέβη σε αντιπαραβολή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή σε σχέση με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικώς υποβληθέντα χωρίς να 
προκύψουν διαφοροποιήσεις.  
 Η Επιτροπή διαπίστωσε το εμπρόθεσμο, ήτοι μέχρι την Παρασκευή  
20-12-2019, της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το σύνολο των φακέλων. Η 
Επιτροπή διαπίστωσε επίσης το εμπρόθεσμο της έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών, ήτοι 
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εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής για το 
σύνολο των φακέλων. 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του περιεχομένου 
των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο 
σύστημα καθώς και του περιεχομένου των φακέλων που προσκομίσθηκαν σε έντυπη μορφή των 
κάτωθι προσωρινών μειοδοτών, σύμφωνα με τους όρους της αρ. 2/2019 Πρόσκλησης, όπου 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:  
 
 

Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Α/Α 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΒΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14 

1. Δεν υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκε σε έντυπη μορφή πιστοποιητικό 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, 

2. Η ημερομηνία λήξης  (17-10-2019) της 
ασφαλιστικής ενημερότητας του επιχειρηματία  
είναι προγενέστερη της ημερομηνίας της 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
(19-12-2019), 

3. Στην βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος δεν 
αναγράφονται στις δραστηριότητες οι 
υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία. 

2 
ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

59, 63, 76, 82, 83, 
84, 85, 87, 89, 106, 
107, 109, 111, 112, 

117, 118 

 

1. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου 
Γαβριήλ Χ. Κωνσταντίνου δεν έχει εκδοθεί 
τρεις μήνες πριν από την  ημερομηνία (20-12-
2019) ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών και δεν συνοδεύεται από την 
αναφερόμενη σε αυτό καταδικαστική απόφαση, 

2. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου 
Γαβριήλ Π. Κωνσταντίνου δεν έχει εκδοθεί 
τρεις μήνες πριν από την  ημερομηνία (20-12-
2019) ηλεκτρονικής υποβολής των 
δικαιολογητικών, 

3. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου του κου 
Δημητρίου Γ. Πορτοκάλη δεν έχει εκδοθεί τρεις 
μήνες πριν από την  ημερομηνία (20-12-2019) 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
και δεν συνοδεύεται από τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις, 

4. Τα πιστοποιητικά ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, 
ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 
ειδικής εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ότι δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
αφορούν την «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΕΛ 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» και όχι την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», 

5. Το αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης δεν 
έχει εκδοθεί τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημερομηνία (20-12-2019)  ηλεκτρονικής 
υποβολής των δικαιολογητικών συνεπώς δεν 
υπάρχει σαφής εικόνα όσον αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας 
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Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Α/Α 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

για τους οποίους πρέπει να υποβληθεί 
αντίγραφο ποινικού μητρώου, 

6. Δεν υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή τα 
δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 
μετοχών (πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι 
ονομαστικές καθώς και αναλυτική κατάσταση 
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και 
τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας), 

7. Δεν υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκε σε έντυπη μορφή 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού μητρώου από το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του, 

8. Δεν υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή οι ειδικές κάρτες 
(Π.Ε.Ι.) των οδηγών, 

9. Δεν υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκε σε έντυπη μορφή το πιστοποιητικό 
υγείας της συνοδού ΜΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑΣ, 

10. Τα πιστοποιητικά υγείας των συνοδών 
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, ΔΕΔΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΚΗ 
ΦΡΙΝΤΑΣ, ΜΠΙΤΣΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ, 
ΚΟΡΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ και ΚΟΥΣΟΥΝΗ 
ΕΙΡΗΝΗΣ έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη 
της  
12-6-2018 συνεπώς δεν είναι σύμφωνα με 
τους όρους της με αρ. 2/2019 Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι υπεβλήθη αίτημα παράτασης 15 
εργασίμων ημερών της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών για την έκδοση νέων 
πιστοποιητικών υγείας των συνοδών, νέων 
ποινικών μητρώων για τα μέλη του Δ.Σ. και για τα 
υπόλοιπα πιστοποιητικά που απαιτούνται για την 
κατακύρωση. 
 

3 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 114 
Τα περιεχόμενα του φακέλου Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
είναι σύμφωνα με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση. 

4 ΠΑΝΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 135, 160 
Τα περιεχόμενα του φακέλου Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
είναι σύμφωνα με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση. 

5 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ 64 

Το πιστοποιητικό υγείας της συνοδού δεν φέρει 
υπογραφή και σφραγίδα ψυχιάτρου.  
Υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και κατατέθηκε 
σε έντυπη μορφή ιατρική γνωμάτευση με υπογραφή 
και σφραγίδα ψυχιάτρου στην οποία βεβαιώνεται 
ότι η συνοδός δεν παρουσιάζει ενεργό 
ψυχοπαθολογία. 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ
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Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
Α/Α 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

6 ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 161 

Δεν υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή ούτε 
κατατέθηκε σε έντυπη μορφή πιστοποιητικό από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 
Το πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση 
καθώς και ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού δεν έχει εκδοθεί τρεις 
μήνες πριν από την ημερομηνία (19-12-2019) 
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών. 
Επισημαίνεται ότι υπεβλήθη βεβαίωση υποβολής 
αιτήματος στις 16-12-2019 για την χορήγηση του 
ανωτέρω πιστοποιητικού. 

7 ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 162 

Στο πιστοποιητικό υγείας της συνοδού όσον αφορά 
τον ψυχιατρικό έλεγχο βεβαιώνεται ότι δεν 
παρουσιάζει ενεργό ψυχοπαθολογία αντί να 
βεβαιώνεται η ψυχική υγεία και καταλληλόλητα της 
συνοδού, όπως απαιτεί η αρ. 2/2019 Πρόσκληση. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί : 

1. Την οριστική κατακύρωση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με α/α 114 στην προσωρινή 
μειοδότρια «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή είναι σύμφωνα με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση, 

2. Την οριστική κατακύρωση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με α/α 135 και 160 στον 
προσωρινό μειοδότη «ΠΑΝΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟ», επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή είναι σύμφωνα με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση, 

3. Την προσκόμιση σε φυσική μορφή των ελλειπόντων κατακυρωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του ανωτέρω πίνακα από τους  προσωρινούς μειοδότες, «ΒΑΡΔΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από 
απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή θα ορίσει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 
του ν. 4625/2019 ( Α' 139).  

4. Την ορθή επανυποβολή σε φυσική μορφή του πιστοποιητικού υγείας της συνοδού όσον αφορά 
τον ψυχιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του ανωτέρω πίνακα από τους 
προσωρινούς μειοδότες «ΠΑΡΟΥΣΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ» και «ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή θα ορίσει, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139).  

 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση ή τη μη έγκριση του με αρ. 10/2020 
Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής, αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 19PROC005501504) Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.353.975,00€ πλέον ΦΠΑ και 1.678.929,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 78970), σύμφωνα με το οποίο 
γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ
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1. Την οριστική κατακύρωση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του κάτωθι πίνακα στους 
προσωρινούς μειοδότες, που αναδείχτηκαν με τις αρ. 2363/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ7Λ7-Δ9Δ), και 
2414/2019 (ΑΔΑ: 6Β077Λ7-ΨΡΖ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή είναι σύμφωνα 
με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση. 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ
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Ανάδοχος 
Α/Α 

Δρομολογίου 
ΠΕ Δήμος 

Εξυπηρετούμε
να Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Έμφορτα 
Χλμ. 

Αριθμ
ός 

μαθητ
ών 

Τύπος 
Οχήματος 

Ένδειξ
η 

Συνοδ
ού 

Ειδικά 
Διαμορφ

ωμένο 
Όχημα 

Αριθμός 
Αμαξιδίων 

Ώρα 
Άφιξη

ς 

Ώρα 
Αναχώρη

σης 

Ημερήσιο 
Κόστος 
χωρίς  
ΦΠΑ 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

114 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΚΑΙ 8ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΓΑΛΗΝΗ-
ΗΛΙΑΚΤΗ-ΞΕΝΟ 

8 16 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ 

ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:00 13:15 64,00 

ΠΑΝΕΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

135 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΔΡΥΟΠΗ 

8 3 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:00 13:30 32,00 

ΠΑΝΕΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

160 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΨΗΦΤΑ 

4,3 1 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:15 13:00 21,00 

 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ
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2. Την προσκόμιση σε φυσική μορφή των ελλειπόντων κατακυρωτικών εγγράφων  σύμφωνα με 
τις παρατηρήσεις του πίνακα στο ανωτέρω Πρακτικό από τους προσωρινούς μειοδότες, 
«ΒΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής 
μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή θα ορίσει, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 15 του ν. 4625/2019  ( Α' 139).  

3. Την ορθή επανυποβολή σε φυσική μορφή του πιστοποιητικού υγείας της συνοδού όσον αφορά 
τον ψυχιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα στο ανωτέρω Πρακτικό από 
τους προσωρινούς μειοδότες «ΠΑΡΟΥΣΗ  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ» και «ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» 
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή θα 
ορίσει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α' 139).  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την έγκριση του με αρ. 10/2020 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, αναφορικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. 2/30-8-2019 Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 
19PROC005501504) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 1.353.975,00€ 
πλέον ΦΠΑ και 1.678.929,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 
78970), σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για τα κάτωθι: 

1. Την οριστική κατακύρωση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του κάτωθι πίνακα στους 
προσωρινούς μειοδότες, που αναδείχτηκαν με τις αρ. 2363/2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ7Λ7-Δ9Δ), και 
2414/2019 (ΑΔΑ: 6Β077Λ7-ΨΡΖ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή είναι σύμφωνα 
με την αρ. 2/2019 Πρόσκληση. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 
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Ανάδοχος 
Α/Α 

Δρομολογίου 
ΠΕ Δήμος 

Εξυπηρετούμε
να Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Έμφορτα 
Χλμ. 

Αριθμ
ός 

μαθητ
ών 

Τύπος 
Οχήματος 

Ένδειξ
η 

Συνοδ
ού 

Ειδικά 
Διαμορφ

ωμένο 
Όχημα 

Αριθμός 
Αμαξιδίων 

Ώρα 
Άφιξη

ς 

Ώρα 
Αναχώρη

σης 

Ημερήσιο 
Κόστος 
χωρίς  
ΦΠΑ 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

114 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΚΑΙ 8ο 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΓΑΛΗΝΗ-
ΗΛΙΑΚΤΗ-ΞΕΝΟ 

8 16 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕ
ΙΟ 

ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:00 13:15 64,00 

ΠΑΝΕΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

135 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΔΡΥΟΠΗ 

8 3 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:00 13:30 32,00 

ΠΑΝΕΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

160 ΝΗΣΩΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ 

ΚΑΛΛΟΝΗ-
ΨΗΦΤΑ 

4,3 1 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:15 13:00 21,00 

 

ΑΔΑ: 9ΙΣΤ7Λ7-6ΑΟ
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2. Τη χορήγηση προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ύστερα από ενημέρωση των προσωρινών 
μειοδοτών, για την προσκόμιση σε φυσική μορφή των ελλειπόντων κατακυρωτικών 
εγγράφων  σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα στο ανωτέρω Πρακτικό από τους 
προσωρινούς μειοδότες, «ΒΑΡΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» στην 
αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019  ( Α' 139).  

3. Τη χορήγηση προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ύστερα από ενημέρωση των προσωρινών 
μειοδοτών, για την ορθή επανυποβολή σε φυσική μορφή του πιστοποιητικού υγείας της 
συνοδού όσον αφορά τον ψυχιατρικό έλεγχο σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα στο 
ανωτέρω Πρακτικό από τους προσωρινούς μειοδότες «ΠΑΡΟΥΣΗ  ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ» και 
«ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ» στην αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 15 
του ν. 4625/2019 (Α' 139).  

 
 
 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος 
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμόπουλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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