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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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1392/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 23ο  
Λήψη απόφασης αναφορικά με : α) αξιολόγηση εγγράφων που υπέβαλαν πριν  της υπογραφής 
των σχετικών συμβάσεων οι τέσσερις  (4) ανάδοχοι της υπ’αρ. 5/2019 πρόσκλησης 
(ΑΔΑΜ:19PROC005832526 ) υποβολής οικονομικών προσφορών  της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων  
της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών  κατά τα σχολικά 
έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 και β) περί κήρυξης εκπτώτου οριστικού αναδόχου στα 
πλαίσια  του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 & 2021-2022 – αριθ. 5/2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005832526 )  Πρόσκλησης  
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α 
συστηματος 81690).» 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος  
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Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα 
Μαστραντωνάκη (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα) η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ.5 του Ν.4713/2020(ΦΕΚ 147Α') . 
2. Τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 
3. Την με αριθ.6/2019 Διακήρυξη ( ΑΔΑΜ : 19PROC004815204) για την εφαρμογή Δ.Σ.Α.για  την 

μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Α. κατά τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 
και 2021-2022 . 

4. Την αριθ.5/2019 (19PROC005832526) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της 
Π.Ε.Ν.Τ.Α. 

5. Την υπ'αριθμ.1735/2020(ΑΔΑ:Ω9ΝΟ7Λ7-Τ4Μ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας   Αττικής περί εκ’ νέου ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων σε προσωρινούς 
αναδόχους των υπ’ αρ. 3/2019, 4/2019, 5/2019, 7/2019 Προσκλήσεων υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής . 

6. Την αριθ.414/2021(ΑΔΑ : ΨΓ317Λ7-ΥΣΔ )  ορθή επανάληψη - Απόφαση της Οικονομικής   
Επιτροπής της      Περιφέρειας Αττικής . 

7. Την με ΑΠ.183183/05-03-2021 γνωστοποίηση της 414/2021(ΑΔΑ : ΨΓ317Λ7-ΥΣΔ )-ορθή 
επανάληψη -  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της   Περιφέρειας Αττικής .  

8. την υπ αρ. 13/2021 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο 
Καλλιθέας με θέμα την διενέργεια Προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της σύμβασης πριν τη 
σύναψή της. 

9. Η με Α.Π. 423759/27-05-2021    γνωστοποίηση της 13/2021 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας με θέμα την διενέργεια Προληπτικού ελέγχου 
νομιμότητας της σύμβασης πριν τη σύναψή της. 

10. Την υπ,αρ.   423762/27-05-2021 Πρόσκληση στους οριστικούς αναδόχους για προσκόμιση 
εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης της αρ.5/2019 (19PROC005832526) 
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών  Π.Ε.Ν.Τ.Α. στα 
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς   
μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας    Αττικής  για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022 σε 
ηλεκτρονικής και έντυπη μορφή .  

11. Τους υποβληθέντες φακέλους με τα δικαιολογητικά πριν την υπογραφή της σύμβασης:  
α) Τον με ΑΠ.458331/07-06-2021 φάκελλο του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΑΜΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,  β) Τον με ΑΠ 464061/08-06-2021  φάκελλο του αναδόχου 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ γ) Τον με ΑΠ 465262/  08-06-2021 φάκελλο της αναδόχου 
ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩΣ  

12. Το γεγονός ότι ο  ανάδοχος Κοσμάς Μιχαήλ δεν ανταποκρίθηκε στην με Α.Π. 423762/27-05-
2021 Πρόσκληση για προσκόμιση εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης και δεν 
υπέβαλλε ούτε σε ηλεκτρονική, ούτε σε έντυπη μορφή. 

13. Την με Α.Π. 472642/10-06-2021 Πρόσκληση στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή για έλεγχο 
των εγγράφων πρίν την υπογραφή της σύμβασης . 

14. Το πρακτικό ΑΡ.08 /14-06-2021 της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής όπως αυτό 
παρατίθενται :  

 
ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 08  στις 14-6-2021 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 14-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 472642/10-06-2021 
πρόσκλησή της, συνήλθε σε συνεδρίαση η 5 ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 626/2021 (ΑΔΑ: ΨΡ997Λ7-137) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

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

- Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

- Ιατρού Αθανασία, τακτικό μέλος ως γραμματέας 

- Γεμενετζή Βασιλική, τακτικό μέλος 
 
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία και Αποστόλου Σταυρούλα, 
απουσίαζαν λόγω υπηρεσιακών κωλυμάτων. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής χρέη γραμματέα 
άσκησε το τακτικό μέλος, Ιατρού Αθανασία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και των σε έντυπη μορφή, 
εντός σφραγισμένων φακέλων, υποβληθέντων εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης των 
αναδόχων της 5/2019 Πρόσκλησης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νότιου Τομέα Αθηνών (Α/Α συστήματος 81690), στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής, για 
τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

Έπειτα από τη μονογραφή και αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα υποβληθέντα σε 
έντυπη μορφή «έγγραφα πριν την υπογραφή της σύμβασης» και το άνοιγμα των ηλεκτρονικώς 
υποβληθέντων εγγράφων, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαπιστώθηκε ότι προσήλθαν τρείς (03) ανάδοχοι για την εκτέλεση των δρομολογίων, 
οι οποίοι περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: 
Στην αρ. πρωτ. 472642/10-06-2021 πρόσκληση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης    
Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών ο ανάδοχος Κοσμάς Μιχαήλ  παρ’ ότι εκλήθη,  δεν 
ανταποκρίθηκε  για την υποβολή των δικαιολογητικών.  
 

α/α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ 
υποβολής σφραγισμένων 
φακέλων με έγγραφα σε 
έντυπη μορφή 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ηλεκτρονικής 
υποβολής 
στο ΕΣΗΔΗΣ 
  

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

ΣΙΑΜΟΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΠΕ 
 
 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 
458331/7-6-2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα 
έγγραφα  πριν την 
υπογραφή της σύμβασης 
όπως : λίστα οχημάτων  για 
το 109 δρομολόγιο,  άδειες 
κυκλοφορίας για το ΙΥΕ9710 
βασικό και  για το εφεδρικό 
με αρ.κυκλ. ΙΥΕ 9702, 
Ασφαλιστήρια συμβόλαια , 
Δελτία τεχνικού ελέγχου και 

 
Κατάθεση 
ηλεκτρονικά 
των 
εγγράφων 
05-6-2021 
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Υπεύθυνες δηλώσεις των 
οδηγών  που δηλώνουν ότι 
δεν έχουν  παραπεμφθεί  για 
κανένα αδίκημα,επίσης  
Υπεύθυνη δήλωση για τις 
οψιγενείς  μεταβολές του κ.  
Σιάμου Κων/νου.  

2 
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 
464061/08-6-2021 
έντυπος φάκελος  με τα 
υποβληθέντα έγγραφα 
πριν την υπογραφή της 
σύμβασης όπως: λίστα 
οχημάτων για το 72 
δρομολόγιο ,άδεια 
κυκλοφορίας  για το ΤΑΑ 
7229Ε.Δ.Χ. , 
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο,  
Δελτία τεχνικού ελέγχου 
και Υπεύθυνη δήλωση του 
οδηγού  που δηλώνει ότι 
δεν έχει  παραπεμφθεί  για 
κανένα αδίκημα. Επίσης 
Υπεύθυνη δήλωση της 
συνοδού  & Υπεύθυνη 
δήλωση για τις οψιγενείς 
μεταβολές  του κ. 
Λυμπερόπουλου Κων/νου. 

Κατάθεση 
ηλεκτρονικά 
των 
εγγράφων 
05-6-2021 

 

3 ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 

 Κατατέθηκε ο 
αρ.πρωτ.  

     465262/08/6/2021  
έντυπος   φάκελος  με τα 
υποβληθέντα 
     έγγραφα  πριν  την  
υπογραφή της  σύμβασης 
όπως: λίστα  
οχημάτων  για το 112 
δρομολόγιο ,  άδειες    
κυκλοφορίας για το ΤΑΒ 
4158Ε.Δ.Χ ,    
Ασφαλιστήριο   Συμβόλαιο, 
ΔελτίοTεχνικού Ελέγχου    
και   Υπεύθυνη δήλωση   
του οδηγού που 
   δηλώνει ότι   δεν 
έχει 
   παραπεμφθεί για  κανένα  
   αδίκημα. Επίσης, 
Υπεύθυνη 
   δήλωση του   συνοδού  
και  
   Υπεύθυνη   δήλωση για 
τις  
   οψιγενείς  μεταβολές. 
    

 Κατάθεση    
ηλεκτρονικά        
των εγγράφων 
 08-6-2021 
 

. 
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Τα μέλη της Επιτροπής κατά  την συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των προσκομισθέντων 
πριν την υπογραφή της σύμβασης εγγράφων, όπως καθορίζονται με το άρθρο 6 της υπ’αριθμ.  
5/2019    πρόσκλησης     (ΑΔΑΜ:19PROC005832526) . Στον ανωτέρω  πίνακα αναφέρονται όλα  
τα κατατεθέντα έγγραφα και επισημάνσεις από τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων ανά 
ανάδοχο.  

Η προσωρινή ανάδοχος του δρομολογίου α/α  Σελίμη   Φιλιώ υπέβαλλε     πλήρη    φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή, αλλά η υποβολή τους σε 
ηλεκτρονική μορφή έγινε 8-6-2021εκπρόθεσμα   κατά  δύο  (2) εργάσιμες  ημέρες από την 
ημερομηνία που υποχρεούται  να τα υποβάλλει, 
σύμφωνα    με το άρθρο 4 της υπ’αριθμ.  5/2019    πρόσκλησης     (ΑΔΑΜ:19PROC005832526)     
και της αριθμ.423762/27-5-2021 Πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών. 
Λαμβάνοντας    υπόψη  τα     ανωτέρω  και έχοντας      υπ’όψη     τις διατάξεις της παρ.5,του 
άρθρου 15 του Ν.4625/2019(ΦΕΚ 139 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις διατάξεις   
του άρθρου εξηκοστού «Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», της από 20.03.2020 Π.Ν.Π., όπως      
κυρώθηκε με τον Ν.4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 83 Α) η γνωμοδοτική πενταμελής 
επιτροπή  γνωμοδοτεί  ομόφωνα : 
1.Υπέρ της  αποδοχής   των    εκπρόθεσμα κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική & 
έντυπη μορφή  από την  ανάδοχο Σελίμη Φιλιώ  τα οποία κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης, 
είναι πλήρη . 
 
2.Υπέρ της  αποδοχής   των     κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και 
έντυπη μορφή  από τον  ανάδοχο Λυμπερόπουλο Κων/νο,  τα οποία κατόπιν διενέργειας 
αξιολόγησης είναι πλήρη . 
 
3.Υπέρ της  αποδοχής   των  κατατεθειμένων εγγράφων  σε ηλεκτρονική  μορφή και έντυπη 
μορφή  από τον  ανάδοχο Σιάμο Κων/νο ΜΕΠΕ , τα οποία κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης 
είναι πλήρη. 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της Γραμματείας της Επιτροπής και τα λοιπά διαβιβάζονται στην Δ/νση Οικονομικών της 
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. 

 
 

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:      1. Δάγλα-Μελίσση , ως πρόεδρος 
  

                                                                2.Ιατρού Αθανασία, τακτικό μέλος   
 
                                                                3. Γεμενετζή Βασιλική, τακτικό μέλος 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή 
για την : 
 
 
1) Την έγκριση του αριθ. 8 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αναφορικά με την 
αξιολόγηση των «εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης» στο πλαίσιο του ΔΣΑ για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α της Π.Α. για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. 
 
2) Την αποδοχή των εκπρόθεσμων πλην ορθών δικαιολογητικών για πριν την υπογραφή της 
σύμβασης για την ανάδοχο ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ . 
 
3) Την συνέχιση των προβλεπόμενων ενεργειών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων των 
κάτωθι αναδόχων :  
ΣΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ για το δρομολόγιο α/α 109 .  
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για το δρομολόγιο α/α 72 .  
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ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ για το δρομολόγιο α/α 112 .  
 
 
4) Κήρυξη εκπτώτου οριστικού αναδόχου ΚΟΣΜΑ ΜΙΧΑΗΛ στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022 αριθ. 5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α συστηματος 81690 ) και 
συγκεκριμένα για το δρομολόγιο  με α/α  57 . 
 
 
5)Μερική κατάπτωση του γραμματίου συστάσεως Νο 588 για το ποσό των 131,25  ευρώ   
του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που είχε υποβάλει στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-
2021 & 2021-2022– αριθ.  5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α συστηματος 81690 ) και 
συγκεκριμένα για το δρομολόγιο  με α/α  57 . 
 
6) Την ανάκληση της αριθ. 1735/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΝΟ7Λ7-Τ4Μ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής μόνο ως προς το μέρος που αφορά την ανάθεση εκτέλεσης 
του με  α/α  57  δρομολογίου  της αριθ.   5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α 
συστηματος 81690 ). 
 
7) Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκ νέου ανάρτηση της πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη  2020-2021 & 2021-2022, μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το α/α 57  δρομολόγιο της υπ΄αριθ. 5/2019 
(19PROC005832526)  πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, το οποίο μετά την κήρυξη 
εκπτώτου του Κοσμά Μιχαήλ   καθίσταται άγονο, αφού ο εν λόγω ανάδοχος ήταν ο μοναδικός που 
είχε υποβάλει προσφορά για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 

 
8) Τον αποκλεισμό του μεταφορέα Κοσμά Μιχαήλ  από την   ανωτέρω  υπό στοιχείο 6 , 
διαδικασία   ανάθεσης του συγκεκριμένου δρομολογίου α/α 57  της αριθ. 5/2019  πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών της ΠΕΝΤΑ. 
 
 

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

 
1. Την έγκριση του αριθ. 8 πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, αναφορικά με την 

αξιολόγηση των «εγγράφων πριν την υπογραφή της σύμβασης» στο πλαίσιο του ΔΣΑ για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε.Ν.Τ.Α της Π.Α. για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022. 

2. Την αποδοχή των εκπρόθεσμων πλην ορθών δικαιολογητικών για πριν την υπογραφή της 
σύμβασης για την ανάδοχο ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ . 

3. Την συνέχιση των προβλεπόμενων ενεργειών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 
των κάτωθι αναδόχων :  
ΣΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ για το δρομολόγιο α/α 109 .  
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για το δρομολόγιο α/α 72 .  
ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ για το δρομολόγιο α/α 112 .  
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4. Κήρυξη εκπτώτου οριστικού αναδόχου ΚΟΣΜΑ ΜΙΧΑΗΛ στα πλαίσια του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 
2021-2022 αριθ. 5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α συστηματος 81690 ) και 
συγκεκριμένα για το δρομολόγιο  με α/α  57 . 

5. Τη Μερική κατάπτωση του γραμματίου συστάσεως Νο 588 για το ποσό των 131,25  ευρώ   
του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, που είχε υποβάλει στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022– αριθ.  5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α 
συστηματος 81690 ) και συγκεκριμένα για το δρομολόγιο  με α/α  57 . 

6. Την ανάκληση της αριθ. 1735/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΝΟ7Λ7-Τ4Μ) Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής μόνο ως προς το μέρος που αφορά την ανάθεση 
εκτέλεσης του με  α/α  57  δρομολογίου  της αριθ.   5/2019 (19PROC005832526)  Πρόσκλησης  
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της  Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε.Ν.Τ.Α. (α/α 
συστηματος 81690 ). 

7. Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκ νέου ανάρτηση της πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη  2020-2021 & 
2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το α/α 57  δρομολόγιο της 
υπ΄αριθ. 5/2019 (19PROC005832526)  πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, το 
οποίο μετά την κήρυξη εκπτώτου του Κοσμά Μιχαήλ   καθίσταται άγονο, αφού ο εν λόγω 
ανάδοχος ήταν ο μοναδικός που είχε υποβάλει προσφορά για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 

8. Τον αποκλεισμό του μεταφορέα Κοσμά Μιχαήλ  από την   ανωτέρω  υπό στοιχείο 6 , 
διαδικασία   ανάθεσης του συγκεκριμένου δρομολογίου α/α 57  της αριθ. 5/2019  πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών της ΠΕΝΤΑ. 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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