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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 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 62η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2743/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 7-12-2021, 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: 1030333/2-12-2021 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 2-12-2021. 
 

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση του υπ’ αρ. 19/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού 
Τομέα Αθηνών μεταφοράς μαθητών. 
 
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 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 
 

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 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Παπαθανάση, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 

1. 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)   

2. 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 καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012 και του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134/τ.Α’/09-08-2019). 

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

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

5. Τον 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». 

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

7. Τον 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). 

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

11. Τον 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» 

12. Τον 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). 

13. Τον 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».   

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

15. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις». 

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» 
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19. Την υπ΄ αρ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ τ. Β 3072/13-07-2021) Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

20. Την υπ΄ αρ. 64233/08-07-2021 (ΦΕΚ 2453/ τ. Β /09-07-202021) Κοινή Υπουργική Απόφαση  
με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ))»  

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

22. Την υπ’ αρ. 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» 

23. 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. 

24. Τις υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων». 

25. Την υπ’ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση τακτικών και αναπληρωματικών  μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής. 

26. 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. 

27. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 
112945/30.12.2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

28. Την  υπ’ αρ. 108/2021 -2η ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ: ΩΙ017Λ7-Α53) Απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής αναφορικά με την 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ 81280/06-07-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

29. 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. 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1288/04-01-2021  (ΑΔΑ : ΩΜΒΠ7Λ7-ΝΒ2,  ΑΔΑΜ:  21REQ007999774) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

31. 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 και οργανωμένη μεταφορά 
των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους.       

32. Την υπ’ αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019. 
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33. 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) 

34. Τα υπ’ αρ. 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 

35. Το υπ’ αρ. 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. 

36. Την υπ’ αρ. 286088/13-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης Επιτροπής 
Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για τον συντονισμό και την παρακολούθηση 
της μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο.  

37. Τα υπ’ αρ. 774456/20-09-2021 και 791450/23-09-2021 έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα νέα και άγονα 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών και το κόστος αυτών. 

38. Την υπ’ αρ. 2171/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΡΥ7Λ7-21Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση των όρων της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό 
έτος 2021-2022». 

39. Την υπ’ αρ. 6/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009351809) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών 
Περιφέρειας Αττικής, για το Σχολικό έτος 2021-2022. 

40. Την υπ’ αρ. 2425/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ7Λ7-Α0Ο) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 6/2021 
Πρόσκλησης της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια του ΔΣΑ, (α/α 
ΕΣΗΔΗΣ 140568)».  

41. Το υπ’ αρ. 19/2021 Πρακτικό της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
Διαγωνιστικών Διαδικασιών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης προμηθειών και υπηρεσιών με 
εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000,00 €, προ ΦΠΑ, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας 
Αττικής Αττικής, το οποίο αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτεται, 
παρατίθεται και έχει ως εξής:  

Στο Περιστέρι κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν την 30η  
Νοεμβρίου και την 01η Δεκεμβρίου 2021 και σε εφαρμογή του με υπ’ αριθμ..πρωτ.ΙΡΙΔΑ 
977592/17.11.2021 εγγράφου του τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 5/ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 60,000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2021 απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
(ΑΔΑ:ΨΚ917Λ7-ΜΑΝ) όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ 1085/2021 
απόφαση της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ:6ΤΝΟ7Λ7-47Τ). 

 
  Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Πρόεδρος Καφαλούκος Δημήτριος , τα τακτικά μέλη 
Παϊπάη Ολυμπία  (που εκτελεί και χρέη γραμματέα), Παναγιωτακόπουλος Γεώργιος  και 
Βίγλα Ελένη. 
Απόντες ήταν:  το τακτικό μέλος Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος.  
 
Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
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Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 140568),  της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για το Σχολικό Έτος 2021-2022. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
     1.  την υπ΄αριθ. 6/2019 Διακήρυξη της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών  
     2. την υπ΄αριθ. 6/2021 Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Π.Ε. 
Δυτικού Τομέα  Αθηνών και 
     3. την υπ’αρ. 2425/2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ7Λ7-Α0Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,  
προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 
 

I. Παρέλαβε ενυπόγραφα από τη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 
τους κάτωθι σφραγισμένους φακέλους (φυσικό αρχείο), των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης των προσωρινών μειοδοτών, οι οποίοι κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο 
της  Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών    (πίνακας 1)   
 

                 Πίνακας 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Αποσφράγισε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά στο 
ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια του ανωτέρω διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος 140568  

 
III. Διενήργησε τον έλεγχο των, ηλεκτρονικά και φυσικά, υποβληθέντων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της υπ. αρ. 
6/2021 Πρόσκλησης και προέβη στην μονογραφή όλου του αρχείου. 

 
Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία 
κατέθεσαν οι προσωρινοί  μειοδότες (φυσικά και ηλεκτρονικά),  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω 
που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2.  
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ* 

2. 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** 

 
*Κατά τον έλεγχο του φακέλου «ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ» διαπιστώθηκε ότι 
η άδεια οδήγησης καθώς και η υπεύθυνη δήλωση που αφορά την επιβολή ή όχι προστίμου 
σε βάρους του σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά αλλά όχι και έντυπα και 
συνεπώς γίνονται δεκτά. 
** Κατά τον έλεγχο του φακέλου «ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» διαπιστώθηκε ότι, η 
υπεύθυνη δήλωση που αφορά την επιβολή ή όχι προστίμου σε βάρους του σε χρονικό 
διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

Α/Α  
Δρομολογίου 

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ/ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ 

1 
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

176 997701/24-11-2021 

2 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

157, 177, 178, 
179 

1004564/25-11-2021 
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έχει κατατεθεί ηλεκτρονικά αλλά όχι και έντυπα, καθώς επίσης δεν υπήρχε στο ηλεκτρονικό 
αρχείο ασφαλιστική ενημερότητα αλλά υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι θα 
κατατεθεί εντός δέκα ημερών. Η ασφαλιστική ενημερότητα κατατέθηκε σε έντυπη μορφή στο 
φυσικό αρχείο. Τα εν λόγω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά. 
 
Ο οικονομικός φορέας ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ δεν υπέβαλλε 
Ηλεκτρονικά  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για το δρομολόγιο με αρ 175 (με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής την 22/11/2021) αλλά ούτε και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης.  και ως εκ τούτου, 
απορρίπτεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 (ΦΕΚ147Α)  άρθρο 103 παρ 4 
και καταπίπτει υπέρ της  αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 275,00 € που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το αρ 72 
του ιδίου νόμου. 
Η κατακύρωση του δρομολογίου με αρ 175, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, 
γίνεται στον προσφέροντα την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψη προσφορά, που σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2425/2021  απόφαση  Οικονομικής  
Επιτροπής της    Περιφέρειας  Αττικής, είναι η εταιρεία ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ , στην  τιμή  της οικονομικής της προσφοράς ποσού 
117,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ανά δρομολόγιο. 
 
Η 5/ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60,000€ ΠΡΟ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                      

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
 

Α) Υπέρ της οριστικής  κατακύρωσης για τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι 
κατέθεσαν πλήρεις φακέλους και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς: 
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          Πίνακας 3. 

 

Αριθμό
ς 

ΕΣΗΔΗΣ 

Περιφερειακ
ή Ενότητα 

Δήμος 
Εξυπηρετούμεν

α Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίο

υ 

Έμφορτ
α Χλμ. 

Αριθμός 
Μαθητώ

ν 

Τύπος 
Οχήματος 

Ένδειξη 
Συνοδο

ύ 

Ειδικά 
Διαμορφωμέν

ο Όχημα 

Αριθμός 
Αμαξιδίω

ν 

Ώρα 
Άφιξη

ς 

Ώρα 
Αναχώρηση

ς  
Μειοδότης 

Τιμή 
μειοδότη 

χωρίς ΦΠΑ 

157 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟ
Υ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ-
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

45,5 3 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:20 15:00 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ 
ΕΚΤΟΡ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

     69,20 €  

176 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΛΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

ΚΙΝΕΤΑ 
ΜΕΓΑΡΩΝ- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

56 1 
ΜΙΚΡΌ 

ΛΕΩΦΟΡΕΊ
Ο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 1 8:15 13:50 

ΜΠΕΚΙΑΡΗ
Σ ΦΩΤΙΟΣ  

του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

    160,60 
€  

177 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΛΙΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 

ΠΕΡΑΜΑ- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

23 1 ΤΑΞΊ ΟΧΙ ΟΧΙ - 8:15 13:50 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ 
ΕΚΤΟΡ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

     49,20 €  

178 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 
ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ- 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

18 1 ΤΑΞΊ ΝΑΙ ΟΧΙ - 8:10 13:15 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ 
ΕΚΤΟΡ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

     59,20 €  

179 
ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ 
ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ 
ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΓΑΛΑΤΣΙ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

11 1 ΤΑΞΊ ΝΑΙ ΟΧΙ - 8:10 13:15 
ΓΙΑΛΟΨΟΣ 
ΕΚΤΟΡ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

     54,20 €  
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Β) Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού μειοδότη, κ. ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , για το  δρομολόγιο με αρ 175, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4412/2016 
(ΦΕΚ147Α)  άρθρο 103 παρ 4, διότι δεν κατέθεσε φυσικό φάκελο ούτε υπέβαλλε 
Ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, (με 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 22/11/2021), τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
άρθρου 4 της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών  Προσφορών για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών για το σχολικό 
έτος 2021-2022 στα πλαίσια του ΔΣΑ  και  καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ( Γραφείο 
Αγρινίου)  ύψους 275,00  ΕΥΡΩ, που είχε προσκομισθεί σύμφωνα με το άρθρο 72 του 
ιδίου νόμου.  
Γ) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη,  σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, για το 
δρομολόγιο με αρ ΕΣΗΔΗΣ 175 την εταιρεία ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ , με την υποχρέωση να υποβάλλει ηλεκτρονικά και να προσκομίσει 
στην Υπηρεσία μετά από σχετική ειδοποίηση που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά, εντός δέκα 
(10) ημερών βάσει του άρθρου 4,  τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της υπ΄αριθ. 6/2021 
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα  Αθηνών, στην  
τιμή  της οικονομικής της προσφοράς ποσού 117,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ ανά δρομολόγιο, η 
οποία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2425/2021  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας  Αττικής , είναι η  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά.  

  
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα.  
 

42. Την υπ’ αρ. 2685/2021 (ΑΔΑ: ΡΩΥ47Λ7-ΝΝΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Έγκριση του υπ’ αρ. 16/2021 Πρακτικού της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με τις τροποποιήσεις των με α/α 160 και 173 δρομολογίων 
και την κατάργηση του με α/α 176 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Δυτικού Τομέα 
Αθηνών».  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την έγκριση του υπ’ αρ. 19/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το 
Σχολικό Έτος 2021-2022, (α/α ΕΣΗΔΗΣ 140568) και συγκεκριμένα ως εξής:  

Α) Την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών στους προσωρινούς μειοδότες και για τα δρομολόγια όπως αυτά 
περιγράφονται στον Πίνακα 3 του ανωτέρω Πρακτικού, εξαιρουμένου του προσωρινού 
μειοδότη κ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΦΩΤΙΟΥ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το με α/α 176 δρομολόγιο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 42 σημείο της παρούσης.  

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη, κ. ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για το  δρομολόγιο με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 175 και  την κατάπτωση  υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Γραφείο Αγρινίου, ύψους  275,00  ΕΥΡΩ. 
Γ) Την ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη για  το με α/α 175 δρομολόγιο την εταιρεία 
«ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», στην  τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς ποσού 117,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2425/2021 
(ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ7Λ7-Α0Ο) Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, είναι η  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

      
2. Την ανάθεση εκτέλεσης του με α/α 175 δρομολογίου της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης 
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στον νέο προσωρινό 
μειοδότη, την εταιρεία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και το αργότερο 
μέχρι 30-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021). 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του υπ’ αρ. 19/2021 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής σχετικά με 
την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών μειοδοτών της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια του ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το 
Σχολικό Έτος 2021-2022, (α/α ΕΣΗΔΗΣ 140568) και συγκεκριμένα ως εξής:  

Α) Την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης της ΠΕ 
Δυτικού Τομέα Αθηνών στους προσωρινούς μειοδότες και για τα δρομολόγια όπως αυτά 
περιγράφονται στον Πίνακα 3 του ανωτέρω Πρακτικού, εξαιρουμένου του προσωρινού 
μειοδότη κ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΦΩΤΙΟΥ  του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το με α/α 176 δρομολόγιο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο υπ’ αρ. 42 σημείο της παρούσης.  

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη, κ. ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για το  δρομολόγιο με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 175 και  την κατάπτωση  υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής της εγγύησης συμμετοχής του, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Γραφείο Αγρινίου, ύψους  275,00  ΕΥΡΩ. 
Γ) Την ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη για  το με α/α 175 δρομολόγιο την εταιρεία 
«ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», στην  τιμή της οικονομικής 
της προσφοράς ποσού 117,00 ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2425/2021 
(ΑΔΑ: Ψ4ΝΖ7Λ7-Α0Ο) Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, είναι η  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

      
2. Την ανάθεση εκτέλεσης του με α/α 175 δρομολογίου της υπ’ αρ. 6/2021 Πρόσκλησης 
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, στον νέο προσωρινό 
μειοδότη, την εταιρεία «ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ», μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και το αργότερο 
μέχρι 30-06-2022, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021). 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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