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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. 1393/2021 
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 24ο  
Λήψη απόφασης σχετικά με το πρακτικό Νο 48 που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ , 
της υπ΄αριθμ. 2/2020 Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2022. 
 
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  
 
 

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 στον κ Τζαφέρη 
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(Προϊσταμένο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά) ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

2. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας». 

3. 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».   

4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα 

και ισχύει. 

5. 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). 

6. 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» 

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

8. 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» 

9. 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. 

10. 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). 

11. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις». 

12. 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». 

13. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α’/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
15. 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΄133/19-07-2018). 
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16. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» 

17. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

18. 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» 

19. 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.)» 

20. 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.)» 

21. 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)»  

22. 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» 

23. 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». 

24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

25. Την υπ’ αρ. 348/2018 (ΑΔΑ:66557Λ7-ΒΛΣ) 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΄ αριθμ. 72/2019 

Απόφαση έγκρισης 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019. 

26. 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΄αριθμ. 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.  

27. Την υπ’ αριθμ. 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.  

28. Την υπ' αρ.  499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: "Ορισμός 

Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας  Αττικής/ Μεταβίβαση 

Αρμοδιοτήτων" (ΦΕΚ. ΥΟΔΔ 688/03-09-2019), η θητεία των οποίων παρατάθηκε με την αρ. 

1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 1077/τ. ΥΟΔΔ /29-12-2020). 

29. Την αριθμ. 457959/01-07-2020 (ΦΕΚ 2763/τΒ/07-07-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Αττικής περί Ανάθεσης και Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 

Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 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. 
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31. Την αρ.πρωτ.106724/12-04-2019 (ΑΔΑ:9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ & ΑΔΑΜ:19REQ004789196) Απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.07.072 

με α/α 2070 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ:1942. 

32. Την αρ.πρωτ. 2095/02-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ7Δ7Λ7-599) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από 

την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 και Ε.Φ.07.072 με α/α 631 στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ: 401. 

33. Τα υπ’αριθμ. αρ.πρωτ.104984/11-4-2019,οικ.106863/12-4-2019και 162208/07-05-2019 

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.       

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 εκάστοτε 

πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του 

ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω 

τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) 

36. Τα υπ΄αριθμ. 162326/7-5-2019, 308008/21-06-2019, 665682/24-10-2019, 682740/31-10-2019 

και 755912/21-11-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 

Αθηνών περί παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019 

37. Το υπ΄αριθμ. 159266/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού 

Τομέα Αθηνών με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί της 

Διακήρυξης 6/2019. 

38. Τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και 

αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής (αποφάσεις 

: 458/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ7Θ7Λ7-ΣΡΜ ), 1797/2019 (ΑΔΑ: 670Ξ7Λ7-ΒΨΝ), 1443/2020 

(ΑΔΑ:ΩΟΥΒ7Λ7-ΣΜΟ)). 

39. Τις υπ΄αριθμ. 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 (ΑΔΑ: Ω1Ν17Λ7-ΖΥ3), 2492/2019 (ΑΔΑ: ΨΡ4Χ7Λ7-ΝΒΙ), 2872/2019 (ΑΔΑ: 

6ΦΧΜ7Λ7-Π5Φ), 3070/2019 (ΑΔΑ: ΩΧ1Φ7Λ7-ΑΓΛ), 3180/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ1Σ7Λ7-Τ4Υ), 

199/2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ7Λ7-ΛΚΠ), 317/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΠΠ7Λ7-964), 580/2020 (ΑΔΑ: 

ΩΨΒΘ7Λ7-ΓΧΟ), 746/2020 (ΑΔΑ: 9Θ3Χ7Λ7-Ω17), 885/2020 (ΑΔΑ: 65797Λ7-ΜΞΔ), 1206/2020 

(ΑΔΑ: Ψ4ΡΙ7Λ7-ΞΕΡ) 1399/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΣΟ7Λ7-Τ5Υ) 1766/2020 (ΑΔΑ:ΨΖ937Λ7-94Ζ), 

1770/2020 (ΑΔΑ:66ΟΚ7Λ7-5ΛΩ), 1825/2020 (ΑΔΑ:ΩΕ537Λ7-6Ν4), 2017/2020 (ΑΔΑ: 

ΨΘΥ07Λ7-9ΓΩ), 2159/2020 (ΑΔΑ: 68ΙΚ7Λ7-Α4Κ) 2433/2020 (ΑΔΑ : 6ΘΖ47Λ7-1ΙΗ), 2483/2020 

(ΑΔΑ : ΩΝΖΛ7Λ7-ΡΟΙ), 2640/2020 (ΑΔΑ : ΨΨΓΙ7Λ7-ΜΛ9) και 2763/2020 (ΑΔΑ : ΩΡΒΓ7Λ7-

ΡΗ1) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο 

Δυναμικό Σύστημα Αγορών Οικονομικοί Φορείς.  

40. Την με αρ. 2/2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, 

για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, και την  απόφαση 1791/20 ( ΑΔΑ : 

9ΗΝΨ7Λ7-ΓΗΘ ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την οποία 

αναδείχτηκαν οι μειοδότες της ανωτέρω πρόσκλησης.  
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41. Την υπ’ αρ. 485/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης των νέων 

προσωρινών μειοδοτών που προκύπτουν από το πρακτικό 36. 

42. Το υπ’ αρ. πρωτ.  183414/05-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά προς 

τους προσωρινούς αναδόχους με θέμα «Ηλεκτρονική Υποβολή και  Έντυπη Προσκόμιση 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

43. Το υπ’ αρ .πρωτ. 206258/16-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 

οποίο ενημερώθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι και ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής 

επιτροπής για την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

44. Το υπ’ αρ. πρωτ. 222739/22-03-2021 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή οι σφραγισμένοι  φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ο 

φυσικός φάκελος που υπέβαλλαν σε έντυπη μορφή οι προσωρινοί ανάδοχοι. 

45.  Το υπ’ αρ .πρωτ. 254573/01-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 

οποίο ενημερώθηκαν εκ οι προσωρινοί ανάδοχοι και ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής 

επιτροπής για την εκ νέου ημερομηνία και  ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

46. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 297224/15-04-2021 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν εκ νέου στην 

αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

που υπέβαλαν ηλεκτρονικά  οι προσωρινοί ανάδοχοι. 

47.  Το υπ’ αρ .πρωτ. 304558/16-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 

οποίο ενημερώθηκε ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την εκ νέου 

ημερομηνία και  ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

48. Το υπ’ αρ. πρωτ. 316071/21-04-2021 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή οι σφραγισμένοι  φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ο 

φυσικός φάκελος που υπέβαλλαν σε έντυπη μορφή οι προσωρινοί ανάδοχοι 

49. Το  υπ’ αρ. πρωτ.322180/22-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 

οποίο ενημερώθηκε ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την εκ νέου 

ημερομηνία και  ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

50. Το με αρ. πρωτ. 136/23-04-2021 έγγραφο της Επιτροπής προς ΕΣΗΔΗΣ με θέμα «Ζητούνται 

διευκρινήσεις». 

51. Το με αρ. πρωτ. 14209/14-05-2021 έγγραφο του ΕΣΗΔΗΣ με θέμα «Διευκρινήσεις επί της 

διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες & 

Υπηρεσίες για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ΑΑ 95530». 

52. Το  υπ’ αρ. πρωτ. 423579/27-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 

οποίο ενημερώθηκε ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την εκ νέου 

ημερομηνία και  ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

53. Το υπ’ αρ. πρωτ. 424069/27-05-2021 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην αρμόδια 

Γνωμοδοτική Επιτροπή οι σφραγισμένοι  φάκελοι με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ο 

φυσικός φάκελος που υπέβαλλαν σε έντυπη μορφή οι προσωρινοί ανάδοχοι 
54. Την υπ’ αρ. 1204/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετικά με την έγκριση του 

χρόνου παράτασης, στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ , για την υποβολή των 
ελλειπόντων  δικαιολογητικών κατακύρωσης για την πρόσκληση 2/2020 , σε φυσική μορφή, 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 . 

55. Το με αρ. πρωτ. 504816/18-069-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, με το 
οποίο ενημερώθηκε ο πρόεδρος της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής για την ημερομηνία και 
ώρα της αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

56. Το υπ’ αρ. πρωτ. 512482/23-06-2021 έγγραφο μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην 
αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή ο σφραγισμένος φυσικός  φάκελος με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που υπέβαλλε σε έντυπη μορφή ο προσωρινός ανάδοχος. 

57. Το κάτωθι πρακτικό Νο 48/2020  της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνισμών της Π.Ε. Πειραιά : 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48   
(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) 

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2020 
Στον Πειραιά 23-06-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθαν μετά από πρόσκληση της 
Προέδρου σε συνεδρίαση τα μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων  των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 
2019-2022 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.  αρ. 458/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ7Θ7Λ7-ΣΡΜ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  
Η Επιτροπή συνεδρίασε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής 
(Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς 3ος Όροφος).  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη: 
1. Πρόεδρος:   ΚΑΥΓΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
2. Μέλος:    ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
3. Μέλος:   ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
4. Μέλος:    ΠΕΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
 
 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπ΄όψιν: 

1)Το με αρ. πρωτ. 504816/18-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών 

Π.Ε. Πειραιά με θέμα «Αποσφράγιση ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

φακέλου ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ» της υπ΄αρ. 2/2020 Πρόσκλησης στα πλαίσια 

του δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 

δημοσίων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020, 

2020-2021 & 2021-2022». 

2) Το με αρ. πρωτ. 512482/23-06-2021 με θέμα «Διαβίβαση φακέλου που αφορά στην 

αποσφράγιση ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, της υπ΄αρ. 2/2020 Πρόσκλησης 

στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 

2019-2022» διαπίστωσε τα εξής: 

 

Ο φάκελος της εταιρείας ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ ήταν πλήρης. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της κατακύρωσης των 

δικαιολογητικών.    

 

    
Η ανωτέρω απόφασή μας ελήφθη με την επιφύλαξη της εφαρμογής όλων των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, από όλους τους εμπλεκόμενους, για την μεταφορά μαθητών, προς αποφυγήν 
διασποράς του COVID-19 που θα ισχύουν κατά την περίοδο μεταφοράς μαθητών. 
Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 23/06/2021 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε. Πειραιά της 
Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς                 3ος Όροφος).  
 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, εκ των οποίων 
τα τρία θα παραδοθούν στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά και το ένα 
(1) θα παραμείνει στο αρχείο της Επιτροπής. 
     
             ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23-06-2021 
 
 
 
                                                 Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
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Την έγκριση του Πρακτικού Νο 48 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης των  αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  για τη μεταφορά μαθητών της 
Π.Ε. Πειραιά , που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της πρόσκλησης  
2/2020 (αρ. συστήματος 95530)  της Π.Ε. Πειραιά , στο πλαίσιο του ΔΣΑ  για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020 , 2020-2021 & 2021-2022 ,  για την οριστική κατακύρωση 
στην εταιρεία  ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ του κάτωθι δρομολογίου :  
 

 
 

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

 
Την έγκριση του Πρακτικού Νο 48 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
διενέργειας/αξιολόγησης των  αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  για τη μεταφορά μαθητών της 
Π.Ε. Πειραιά , που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της πρόσκλησης  
2/2020 (αρ. συστήματος 95530)  της Π.Ε. Πειραιά , στο πλαίσιο του ΔΣΑ  για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020 , 2020-2021 & 2021-2022 ,  για την οριστική κατακύρωση 
στην εταιρεία  ΥΙΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ του κάτωθι δρομολογίου :  
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
ΟΥ ΤΕΡΜΑ 

ΚΑΡΑΒΑ 
62,ΕΞΩ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΚΑΤΩ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

3 50 
ΛΕΩΦ
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€ 103,90 
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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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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
ΟΥ ΤΕΡΜΑ 

ΚΑΡΑΒΑ 
62,ΕΞΩ ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΚΑΤΩ 

ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

3 50 
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙ

Ο 
ΝΑΙ ΟΧΙ - 

7:4
5 

13:15 

ΥΙΟΙ 
ΣΩΤΗΡΙΟ

Υ 
ΜΑΚΡΥΝ

ΟΡΗ 

€ 103,90 

ΑΔΑ: 6ΖΡ17Λ7-ΝΝ2
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