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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 3η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 109/2020 
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 11ο 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών, 
της 4/2019 Πρόσκλησης (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 79669), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής: α) για τα σχολικά έτη 
2019-2020,2020-2021 και 2021-2022 β) στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
σχολικού έτους 2019-2020. 
 
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 στην κα Μαρολαχάκη, η οποία 
ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018)   

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. 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». 

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

6. 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 74/Α’/2014). 

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

8. 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. 

9. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
10. 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». 

11. 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). 

12. Το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ τ.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 του Π.Δ.82/1996 (ΦΕΚ τ.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», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας με αρ.20977/2007 (ΦΕΚ τ. Β΄1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005» καθώς 
και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αρ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ τ. Β΄1590) «Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες».   

13. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» 
14. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
15. Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 15 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-

2020»  του Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/τ.Α’/31-08-2019). 

16. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία» 

18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
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19. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

20. 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» 

21. Την με αρ. πρωτ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-20-2013) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

22. 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)»  

23. Την με αρ. πρωτ. 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. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» 
(ΦΕΚ 134/τ. Α’/2019). 

25. Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και την αρ. πρωτ. 86436/22609/05-09-2019 απόφαση του συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της αρ. 216/2019 απόφασης-
πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

26. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019). 

27. Την υπ’ αρ. 505186/04-09-2019 (ΑΔΑ: Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του [Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

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

29. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με 
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 73/2019 
Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 31329/8949/2-4-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.    

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

31. Την με αρ. πρωτ. 106704/12-04-2019 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης για την Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: Ψ3ΡΤ7Λ7-7ΜΔ). 

32. 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» 

33. 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 μέσα μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν είναι κατάλληλα για την ομαδική 
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και οργανωμένη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους.       

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

35. Την υπ΄αρ. 6/2019 Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του 
άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων 
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της 
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€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) 

36. Τις 1394/2019 (ΑΔΑ: 604Ψ7Λ7-9ΝΒ), 1593/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΣΧ7Λ7-ΚΟΒ), 1602/2019 (ΑΔΑ: 
9ΘΕΞ7Λ7-ΣΒΘ), 2242/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΩΒ7Λ7-Σ2Ε), 2294/2019 (Ω18Ε7Λ7-Μ3Κ), 2369/2019 
(Ω1Ν17Λ7-ΖΥ3) και 2492/2019(ΨΡ4Χ7Λ7-ΝΒΙ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με 
τις οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών Οικονομικοί 
Φορείς.  

37. Το υπ΄αρ. 532011/13-09-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
θέμα: «Αίτημα για τη δημιουργία νέων δρομολογίων για μεταφορά μαθητών/τριών δημόσιων 
σχολείων της Περιφ. Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών». 

38. Το υπ΄αρ. 546090/18-09-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
θέμα: «Συμπληρωματικό αίτημα για τη δημιουργία νέου δρομολογίου για μεταφορά 
μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών». 

39. Το υπ΄αρ. 582845/30-09-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
θέμα: «Συμπληρωματικό αίτημα για τη δημιουργία νέου δρομολογίου για μεταφορά 
μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών». 

40. Το υπ΄αρ. 612926/09-10-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
θέμα: «Ενημέρωση επί του Αιτήματος δημιουργίας νέων δρομολογίων μεταφοράς 
μαθητών/τριων δημοσίων σχολείων της Π.Ε. Βορείου Τομέα». 

41. Το από 07-10-2019  έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με θέμα: 
«Διαβίβαση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αντικειμένου κολύμβησης». 

42. Το υπ’ αρ. 621199/11-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
θέμα: «Αίτημα για τη δημιουργία νέων δρομολογίων για μεταφορά μαθητών/τριών δημόσιων 
σχολείων της Περιφ. Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών» και την με αρ. πρωτ. 623369/11-10-
2019 ορθή επανάληψή του. 

43. Την υπ΄αρ.  2573/2019 (ΑΔΑ:ΨΠ9Μ7Λ7-Β6Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 4/2019 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.    

44. Την αρ.  4/2019 (19PROC005785386) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

45. Το με αρ. 792879/04-12-2019 έγγραφο της υπηρεσίας μας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στους 
προσωρινούς μειοδότες, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

46. Το με αρ. πρωτ. 23553/13-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών  Π.Ε Βόρειου Τομέα 
Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών 
αναδόχων, σε έντυπη μορφή, στη γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης. 

47. Την με αρ. πρωτ. 38090/16.01.2020 αίτηση παραίτησης του προσωρινού μειοδότη 
Κασάπογλου Ευάγγελου από το δρομολόγιο 103. 

48. Τα υπ’ αρ. 03/2020 και 06/2020 Πρακτικά της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης  της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
εισήγησης και έχουν ως εξής: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ.  03 /2020 

 Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 13-01-2020 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η 
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οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 76/2019 & 2481/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΩΞ77Λ7-Ι44 & ΑΔΑ: 905Χ7Λ7-403 αντίστοιχα), 
προκειμένου να αποσφραγίσει τα υποβληθέντα, σε ηλεκτρονική και σε φυσική μορφή, 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, των προσωρινών μειοδοτών, της 4/2019 Πρόσκλησης (α/α στο 
ΕΣΗΔΗΣ 79669), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με αντικείμενο την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  
Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-
2021 και 2021-2022 και τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα κολυμβητήρια 
κατά το Α’ τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α/ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  1. Πρόεδρος  Αγάπη-Μαρία Κουμασίτη 

  2. Τακτικό Μέλος Έλλη Βιδάλη 

  3. Τακτικό Μέλος Μαρία Παναγοπούλου 

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

 

• Την αρ.  4/2019 (19PROC005785386) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών 
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 79669), 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022 και τη 

μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα κολυμβητήρια κατά το Α’ τρίμηνο του 
σχολικού έτους 2019-2020. 

• Τον υπ’ αριθμ.  4625/2019 Νόμο (ΦΕΚ  139 τεύχος Α’) 

• Την υπ. αρ. 2925/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΜΒ7Λ7-ΗΨ3)  απόφαση, σε ορθή επανάληψη, της 
Οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε η ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών  της 
4/2019 Πρόσκλησης και η  ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων. 

• Την υπ’ αρ. 792879/04-12-2019 έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Β.Τ.Α., μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, στους προσωρινούς 
μειοδότες, για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

• Το με αρ. πρωτ. 23553/13-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Βόρειου 
Τομέα Αθηνών, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 
των συμμετεχόντων, σε έντυπη μορφή 

 

παρατηρεί τα εξής: 

Ο παρών διαγωνισμός έχει λάβει αύξοντα αριθμό 79669  στο ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστημικός 
αριθμός).  Η Επιτροπή, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και διενήργησε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών. Η Επιτροπή χρειάστηκε να 
συνδεθεί σε δύο διαφορετικές καρτέλες του διαγωνισμού, ήτοι: 79669/1 για όλους τους 
προσωρινούς μειοδότες πλην του κου Κασάπογλου Ευαγγέλου και 79669/2 για τον κο 
Κασάπογλου Ευάγγελο, λόγω του ότι ο εν λόγω προσωρινός μειοδότης, δεν υπέβαλλε 
εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κατά συνέπεια η υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό, άνοιξε εκ νέου το σύστημα, προκειμένου ο κος Κασάπογλου να υποβάλλει τα 
απαιτούμενα έγγραφα. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η επιτροπή παρέλαβε 
και μονόγραψε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά, τα οποία οι συμμετέχοντες είχαν 
υποχρέωση να υποβάλλουν και σε έντυπη μορφή. 

ΑΔΑ: 61ΧΜ7Λ7-Θ51



 6 

Ακολούθως η Επιτροπή αφού έκανε αντιπαραβολή των δικαιολογητικών των φυσικών φακέλων 
με τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους, προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνέταξε τους κάτωθι πίνακες, όπου καταγράφονται αναλυτικά οι 
ελλείψεις – παρατηρήσεις, που αφορούν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ανά προμηθευτή και 
δρομολόγιο/ομάδα δρομολογίων: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2022 
Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ                         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

99 1. Το πιστοποιητικό για τη μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν είναι σε ισχύ 
(φέρει ημερομηνία εκτύπωσης 03/06/2019), 
όπως προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 4 της 
Πρόσκλησης (ημ. έκδοσης έως 3 μήνες πριν την 
υποβολή). 
2.Έχει προσκομίσει αίτηση ανανέωσης ειδικής 
άδειας του ΞΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Σε φυσικό 
φάκελο που υπέβαλε στην υπηρεσία με την 
ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου, υπάρχει η 
ανανεωμένη ειδική άδεια σε ισχύ. 

2 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

95, 101 1. Δεν έχει προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου (παρ.1 αρ. 4)-υπάρχει αίτηση με αρ. 
πρωτ. 
2. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρxής ότι (παρ. 3 αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση 

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης (υπάρχουν αιτήσεις στο 
φυσικό φάκελο με αρ. πρωτ.) 

3. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ.2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
09/01/2020. 
4. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 
5. Δεν έχει προσκομίσει το Γενικό Πιστοποιητικό 
ΓΕΜΗ και το Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (παρ. 5 αρ.4) -υπάρχει 
αίτηση με αρ. πρωτ.  
6. Έχει προσκομίσει αίτηση ανανέωσης ειδικής 
άδειας του οδηγού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ. 

3 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

86 1.Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ.2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 09/01/2020. 
2. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 

4 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85, 93 1. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρxής ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού (παρ. 3 αρ.4) 
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2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ.2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
31/12/2019. 
3. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019.  

5 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87, 98 Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρxής ότι (παρ. 3 αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού,  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης    

6 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. 

88 1. Η ασφαλιστική ενημερότητα των εταίρων έχει 
ημερομηνία λήξης 07/01/2020. (παρ. 2 αρ.4). 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις έχει ημερομηνία λήξης 25/12/2019.  
3.Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 
4.Το πιστοποιητικό για τη μη αναστολή των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων δεν φέρει ημερομηνία 
εκτύπωσης όπως προβλέπει η παρ. 3 του 
άρθρου 4 της Πρόσκλησης (ημ. έκδοσης έως 3 
μήνες πριν την υποβολή). 

7 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

103, 104 1. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρχής ότι (αρ.4 παρ. 3 )  
        --     δεν τελεί υπό πτώχευση  

− δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης 

για τις οποία έχει καταθέσει αιτήσεις με αρ. πρωτ. 
2. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό για τη μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

8 ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96, 97, 102 1.Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ.2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 09/01/2020. 
2. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης (παρ. 3 αρ. 4). 
3. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό για τη μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

9 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 92 1. Δεν έχει προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου (παρ.1 αρ. 4)-υπάρχει αίτηση με αρ. 
πρωτ. 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ. 2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
31/12/2019. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37948&tradingPartnerId=56025&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1527541304&oapc=13&oas=_UOkSMObgameO4KWsJfEmw..
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3. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ. 2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 15/01/2020. 
4. Τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 'ότι (παρ.3 
αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση  (ημ. 
25/09/2019) 

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο (ημ. 
20/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, (ημ. 
23/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης (ημ. 23/09/2019)  

φέρουν ημερομηνία έκδοσης που ξεπερνά τους 3 
μήνες που ορίζει η Πρόσκληση(παρ.3 αρ.4) -κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών ήταν 
εμπρόθεσμα. (υπάρχουν αιτήσεις στο φυσικό 
φάκελο) 
5. Η Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα 
που βεβαιώνεται η επιβολή ή όχι προστίμου σε 
βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς, την οποία έχει υποβάλει 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, δεν 
φέρει ψηφιακή υπογραφή. Στον φυσικό φάκελο 
την έχει προσκομίσει ψηφιακά υπογεγραμμένη. 
6. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό για τη μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ο.Ε. 

89, 94 1. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ.2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
08/01/2020. 
2. Τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής 'ότι (παρ.3 
αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση  (ημ. 
25/09/2019) 

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο (ημ. 
20/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, (ημ. 
23/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης (ημ. 23/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική 
εκκαθάρισης (ημ. 23/09/2019) 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
αναγκαστικής εκκαθάρισης (ημ. 
23/09/2019)  

φέρουν ημερομηνία έκδοσης που ξεπερνά τους 3 
μήνες που ορίζει η Πρόσκληση(παρ.3 αρ.4) -κατά 
την υποβολή των δικαιολογητικών ήταν 
εμπρόθεσμα. 
3. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 
4. Το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ φέρει 
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ημερομηνία 02/09/2019, το οποίο θα έπρεπε να 
έχει εκδοθεί εως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την 
υποβολή του (παρ.5 αρ. 4). 
5. Δεν έχει προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά 
υγείας των ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ και 
ΝΤΑΛΑΚΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑΣ, τις οποίες έχει 
δηλώσει ως συνοδούς, σύμφωνα με την 
κατάσταση οδηγών που έχει υποβάλλει με την 
ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων. Έχει 
προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό υγείας 
συνοδού που δεν δηλώνεται στην ανωτέρω 
κατάσταση. 
6. Η άδεια οδήγησης (Π.Ε.Ι.) του οδηγού 
ΚΡΑΝΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δεν είναι σε 
ισχύ. 

11 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 107 1. Δεν έχει προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου (παρ.1 αρ. 4)-υπάρχει αίτηση με αρ. 
πρωτ. 
2. Η ένορκη βεβαίωση ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση δεν 
είναι σε ισχύ (φέρει ημερομηνία έκδοσης 
12/08/2019). 
3. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρxής ότι (παρ. 3 αρ.4): 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης 

4. Δεν έχει υποβάλει ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ πιστοποιητικό για τη μη 
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το έχει 
προσκομίσει έντυπα στο φυσικό φάκελο, το 
οποίο φέρει ημερομηνία 23/09/2019 (ήταν 
εμπρόθεσμο κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών(παρ 3 αρ. 4) 

12 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 106 1. Έχει προσκομίσει  σε συμπληρωματικό φυσικό 
φάκελο  σε έντυπη μορφή (δεν τα έχει υποβάλει 
ηλεκτρονικά) πιστοποιητικά αρμόδιας αρxής ότι 
(παρ. 3 αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση  

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης 

2. Δεν έχει προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό 
υγείας της συνοδού ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 
(έχει υποβάλει τα έντυπα προγραμματισμού 
αιτήματος για τις ιατρικές εξετάσεις). 
3. Δεν έχει προσκομίσει την άδεια οδήγησης του 
εφεδρικού οδηγού και το ιατρικό πιστοποιητικό 
υγείας της εφεδρικού συνοδού, τους οποίους 
δηλώνει στην κατάσταση οδηγών, που έχει 
υποβάλλει με την ανάθεση εκτέλεσης των 
δρομολογίων. 

13 ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 91 1. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ. 2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
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31/12/2019. 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ.2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 04/01/2020. 
3. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρxής ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού (παρ. 3 αρ.4) 
4. Το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που έχει 
προσκομίσει αφορά τη συνοδό ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ενώ στην κατάσταση οδηγών - 
συνοδών,  που έχει υποβάλλει με την ανάθεση 
εκτέλεσης των δρομολογίων, δηλώνει ως συνοδό 
την ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για την οποία 
δεν έχει προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό 
υγείας. 

14 ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

90, 108 1. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ.2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 10/01/2020. 
2. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρχής (παρ.3 αρ.4) -έχει υποβάλει τις αιτήσεις με 
αρ. πρωτ.- ότι: 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση   

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού,  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδική 
εκκαθάρισης  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
αναγκαστικής εκκαθάρισης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 
Α/Α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ         ΟΜΑΔΑ                         ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

9  1. Δεν έχει προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου (παρ.1 αρ. 4)-υπάρχει αίτηση με αρ. 
πρωτ. 
2. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικά αρμόδιας 
αρxής ότι (παρ. 3 αρ.4): 

− Δεν τελεί υπό πτώχευση 

− Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή δικαστήριο  

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης. 

− δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης (υπάρχουν αιτήσεις στο 
φυσικό φάκελο με αρ. πρωτ.) 

3. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ.2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
09/01/2020. 
4. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 
5. Δεν έχει προσκομίσει το Γενικό Πιστοποιητικό 
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ΓΕΜΗ και το Πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης ΓΕΜΗ (παρ. 5 αρ.4) -υπάρχει 
αίτηση με αρ. πρωτ.  
6. Έχει προσκομίσει αίτηση ανανέωσης ειδικής 
άδειας του οδηγού ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ. 

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΕΟΡ ΕΠΕ 

4,5,6,7 1. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ.2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
03/01/2020. 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ. 2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 06/01/2020. 
3. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

3 1. Έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα 
των εταίρων σε ισχύ σε έντυπη μορφή στο 
φυσικό φάκελο. 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ. 2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 04/01/2020. 
3. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 

4 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

1, 2 1. To απόσπασμα ποινικού μητρώου που έχει 
προσκομίσει δεν είναι σε ισχύ (παρ.1 αρ. 4)-
υπάρχει αίτηση με αρ. πρωτ. 
2. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(παρ. 2 αρ. 4) φέρει ημερομηνία λήξης 
27/12/2019. 
3. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ. 2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 27/12/2019. 
4. Δεν έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αρμόδιας 
αρχής ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση - 
υπάρχει αίτηση στο φυσικό φάκελο με αρ. 
πρωτ.(παρ. 3 αρ. 4). 
5. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 

8 1. Το πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις (παρ. 2 αρ.4) φέρει ημερομηνία 
λήξης 11/01/2020. 
2. Το πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου φέρει ημερομηνία λήξης 31/12/2019. 

 

Η γνωμοδοτική επιτροπή αναφορικά με το νομιμοποιητικό έγγραφο της έναρξης επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του εκάστου συμμετέχοντος και τις μεταβολές 
του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 4/2019 Πρόσκλησης , 
κάνει αποδεκτό το έγγραφο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που εκδίδεται/ εκτυπώνεται 
από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το συγκεκριμένο 
έγγραφο αποδεικνύει και τη μη αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα, όπως ζητείται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 4 της εν λόγω Πρόσκλησης. 

Την κατάσταση με το ονοματεπώνυμο οδηγού και συνοδού που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση των δρομολογίων,  η οποία δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης, η γνωμοδοτική επιτροπή την αναζήτησε στους φακέλους που είχαν καταθέσει οι 
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προσωρινοί μειοδότες στην υπηρεσία, με την ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων, 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2925/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΜΒ7Λ7-ΗΨ3)  απόφαση της Οικονομικής 
επιτροπής  

                            Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 

Α) Να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών και να γίνει η 
οριστική κατακύρωση των δρομολογίων/ομάδων, σε αυτούς αντίστοιχα, με την υποχρέωση να 
προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στους πίνακες 1 & 2 σε ισχύ, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται κατωτέρω:  

   ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2022 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 99 

2 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.* 95, 101 

3 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 86 

4 ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. 88 

5 ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ* 

90, 108 

   
 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019-2020 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 9 

2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΕΟΡ ΕΠΕ 4,5,6,7 

3 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 3 

4 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ* 1, 2 

5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 8 

 

Αναφορικά με τους προσωρινούς μειοδότες ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , 
ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ η Επιτροπή αποδέχεται τις αιτήσεις που αφορούν την έκδοση των ελλειπόντων 
πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές,   με την υποχρέωση να τα προσκομίσουν πριν την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Β) Αναφορικά με τους προσωρινούς μειοδότες των οποίων τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
παρουσίασαν ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, όπως αναλυτικά καταγράφτηκαν στους ΠΙΝΑΚΕΣ 
1 και 2, η γνωμοδοτική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του αρθρ. 15 «Μεταφορά 
μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020», του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139 τεύχος Α’) και 
δεδομένου ότι τα δρομολόγια ήδη εκτελούνται, τους παραπέμπει στην Οικονομική Επιτροπή, 
όπως αυτοί προβούν στις απαραίτητες διευκρινίσεις και καταθέσουν τα κατακυρωτικά 
δικαιολογητικά που υπολείπονται σε φυσική μορφή ενώπιον της μετά από απόφασή της και σε 
χρόνο που αυτή θα ορίσει.  Στον κατωτέρω πίνακα (5 ) παρουσιάζονται οι προσωρινοί μειοδότες 
και τα δρομολόγια προς οριστική κατακύρωση σε αυτούς, που παραπέμπονται στην Οικονομική 
επιτροπή: 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2022 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 85, 93 

2 ΖΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87, 98 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=37948&tradingPartnerId=56025&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1527541304&oapc=13&oas=_UOkSMObgameO4KWsJfEmw..
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3 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 103, 104 

4 ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96, 97, 102 

5 ΜΠΟΥΣΗΣ ΓΚΕΡΓΚΗΣ 92 

6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 89, 94 

7 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 107 

8 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 106 

9 ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 91 

●   Στις 16-01-2020 και πριν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κατέθεσε στην υπηρεσία μας, αίτηση παραίτησης από το  δρομολόγιο 103. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αυξ. αριθ.   06 /2020 

 Στο Μαρούσι σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 16-01-2020 και ώρα 13:30 μ.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ/ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η 
οποία συγκροτήθηκε με τις υπ’ αριθ. 76/2019 & 2481/2019 Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΩΞ77Λ7-Ι44 & ΑΔΑ: 905Χ7Λ7-403 αντίστοιχα), 
προκειμένου να ελέγξει το αίτημα του ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ο οποίος μειοδοτεί για τα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με α/α 103 και 104 της  υπ'αρ. 4/2019 Πρόσκλησης (α/α στο 
ΕΣΗΔΗΣ 79669), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με αντικείμενο την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  
Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-
2021 και 2021-2022 και τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα κολυμβητήρια 
κατά το Α’ τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α/ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

  1. Πρόεδρος  Αγάπη-Μαρία Κουμασίτη 

  2. Τακτικό Μέλος Έλλη Βιδάλη 

  3. Τακτικό Μέλος Μαρία Παναγοπούλου 

 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Την αρ.  4/2019 (19PROC005785386) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών 
της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 79669), 
της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών, της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 και 2021-2022 και τη 

μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων στα κολυμβητήρια κατά το Α’ τρίμηνο του 
σχολικού έτους 2019-2020 

• Την υπ. αρ. 2925/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΜΒ7Λ7-ΗΨ3)  απόφαση, σε ορθή επανάληψη, της 
Οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε η ανάδειξη των προσωρινών μειοδοτών  της 
4/2019 Πρόσκλησης και η ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων 

• Το υπ’ αρ. 31/2019 Πρακτικό για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του εν 
λόγω διαγωνισμού 

• Την από 16-01-2020 αίτηση παραίτησης  του Κασάπογλου Ευάγγελου από το 
δρομολόγιο 103 

παρατηρεί τα εξής: 
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Σύμφωνα με το αρ. 31/2019 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατακυρώθηκαν στον 
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με α/α 103 &104 στις τιμές των 
49,00 € και 69, 00 € αντίστοιχα, χωρίς ΦΠΑ. Ο κος Κασάπογλου Ευάγγελος ήταν ο μοναδικός 
προσφέρων για τα δρομολόγια αυτά. 

Με την από 16-01-2020 αίτησή του, ο ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  δηλώνει ότι παραιτείται 
από το δρομολόγιο με α/α 103, λόγω μη εύρεσης δεύτερου κύριου αυτοκινήτου. 

Στη διακήρυξη 6_2019/12-4-2019 (19PROC004815204) με θέμα: «Εφαρμογή του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021,2021-2022» και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 20 «Εγγυήσεις» αναγράφεται: «Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων 
αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει  
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης». 

Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί: 

Α) Να κηρυχθεί άγονο το δρομολόγιο 103 για το οποίο υπήρξε υπαναχώρηση του μειοδότη 
ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ως εκ τούτου να ακολουθηθεί η  προβλεπόμενη  διαδικασία. 

Β) Να γίνει κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για το 
ποσό που αντιστοιχεί στο δρομολόγιο 103 και για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 20 
της 6/2019 Διακήρυξης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 03/2020 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με το οποίο: 
 
► Για τα δρομολόγια  86, 88, 90, 95, 99, 101 και 108 που αφορούν μεταφορά μαθητών 
δημοσίων σχολείων την περίοδο 2019-2022, να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
των προσωρινών μειοδοτών, και να γίνει η κατακύρωση των δρομολογίων σε αυτούς 
αντίστοιχα, ως οριστικοί μειοδότες, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, με την 
υποχρέωση να προσκομίσουν  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, σε ισχύ, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
 
► Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9  που αφορούν μεταφορά μαθητών δημοσίων 
σχολείων στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020, να γίνουν 
δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, και να γίνει η κατακύρωση 
των δρομολογίων σε αυτούς αντίστοιχα, ως οριστικοί μειοδότες, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4, με την υποχρέωση να προσκομίσουν σε ισχύ τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
 
► Για τα  δρομολόγια  85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 106 και 107  που 
αφορούν μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων την περίοδο 2019-2022, η  Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και  διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, παραπέμπει  το 
ζήτημα στην Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αποφανθεί για το αν θα προσκομιστούν 
από τους προσωρινούς μειοδότες, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α’/31-08-2019), τα κατακυρωτικά έγγραφα που υπολείπονται, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1,  ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, σε χρόνο που αυτή θα 
ορίσει.              

► Για το δρομολόγιο 103, για το οποίο υπήρξε παραίτηση του προσωρινού αναδόχου,  να 
προκηρυχθεί νέα πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών και μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Τα χαρακτηριστικά του 
δρομολογίου παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΑΔΑ: 61ΧΜ7Λ7-Θ51



 15 

                     
A/A 
Δρομολ
ογίου  

Δήμος 
Εξυπηρετούμενα 
Σχολεία 

    Περιγραφή Δρομολογίου 

 
 
         Μειοδότης 

103 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 

ΑΓΟΝΟ 

 

► Να γίνει κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής (αρ. 788709 του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, αορίστου χρόνου), του ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για το ποσό των 131,25 € 
που αντιστοιχεί στη συμμετοχή για το δρομολόγιο 103, σύμφωνα με το σκεπτικό της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 03/2020 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και  διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. 
Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,  σύμφωνα με το οποίο: 
 
► Για τα δρομολόγια  86, 88, 90, 95, 99, 101 και 108 που αφορούν μεταφορά μαθητών 
δημοσίων σχολείων την περίοδο 2019-2022, γίνονται δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
των προσωρινών μειοδοτών, και γίνεται κατακύρωση των δρομολογίων σε αυτούς αντίστοιχα, 
ως οριστικοί μειοδότες, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, με την υποχρέωση να 
προσκομίσουν  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, σε ισχύ, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, 
 
► Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9  που αφορούν μεταφορά μαθητών δημοσίων 
σχολείων στα κολυμβητήρια, κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020, γίνονται 
δεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, και γίνεται η κατακύρωση 
των δρομολογίων σε αυτούς αντίστοιχα, ως οριστικοί μειοδότες, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 4, με την υποχρέωση να προσκομίσουν σε ισχύ τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2, πριν την υπογραφή της σύμβασης, 
 
► Για τα  δρομολόγια  85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 104, 106 και 107  που 
αφορούν μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων την περίοδο 2019-2022, να προσκομιστούν 
από τους προσωρινούς μειοδότες, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 
139/τ.Α’/31-08-2019), τα κατακυρωτικά έγγραφα που υπολείπονται, όπως αναλυτικά 
παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1, στην αρμόδια Υπηρεσία εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 
ημερών) από την ενημέρωσή τους από την Υπηρεσία.               

► Για το δρομολόγιο 103, για το οποίο υπήρξε παραίτηση του προσωρινού αναδόχου,  να 
προκηρυχθεί νέα πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών και μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Τα χαρακτηριστικά του 
δρομολογίου παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 

                     
A/A 
Δρομολ
ογίου  

Δήμος 
Εξυπηρετούμενα 
Σχολεία 

    Περιγραφή Δρομολογίου 

 
 
         Μειοδότης 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 
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103 ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΔΙΟΝΥΣΟΥ-ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 

ΑΓΟΝΟ 

 

► Να γίνει κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής (αρ. 788709 του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων, αορίστου χρόνου), του ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, για το ποσό των 131,25 € 
που αντιστοιχεί στη συμμετοχή για το δρομολόγιο 103, σύμφωνα με το σκεπτικό της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των ανοικτών/διεθνών διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 

 
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 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ 
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