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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.  2766/2021 
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 16ο  
Λήψη απόφασης περί κατακύρωσης του δρομολογίου με α/α 532 στην προσωρινή μειοδότρια 
εταιρεία Ι. Λέκκας & Σια ΟΕ στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 3 / 2021 Πρόσκλησης, 
ΕΣΗΔΗΣ:135331). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Μελάς Σταύρος 
 Αγγέλης Σπυρίδων  

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

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 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 
Δέσποινα Βασάκη. 
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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. 
Αργυροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
 
Η Υπηρεσία μας 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), όπως ισχύει.  

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. 

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

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

5. 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». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. 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). 

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

11. 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» 

12. 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). 

13. 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».   

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

διατάξεις». 
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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», 
όπως ισχύει. 

18. Τα Π.Δ. 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 υπ΄ αρ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ τ. Β 3075/13-7-2021) Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

20. 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.)». 

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 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» 

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. Την με αρ. 1191/14-3-2017 (Β' 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών 
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α ́ 
147)». 

25. 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), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26. Την με αρ. πρωτ. 457959/1-7-2020 (Β' 2763) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς 
Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

27. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 
3353/τ.Β΄/26-07-2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

28. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (Β' 4832) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας 
Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Πρoϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής». 

29. Τις 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. 

30. 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. 
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31. 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.    

32. Την με αρ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) 
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.    

33. Την με αρ. 75/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) 
περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 31888/8435/30-4-2020 Απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

34. Την με αρ. 147/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) 
περί έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2020, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 63592/16864/27-8-2020 Απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

35. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) 
περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021, η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 112945/30-12-2020 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.    

36. Την με αρ. 17/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ρ1057Λ7-774) περί 
έγκρισης 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 11308/01-02-2021 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

37. Την με αρ. 53/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Χ0Ν7Λ7-Ζ7Θ) 
περί έγκρισης 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 33682/22-03-2021 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

38. Την με αρ. 108/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΙ017Λ7-Α53) 
περί έγκρισης 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 81280/06-07-2021 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

39. Την υπ’ αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) 
περί 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. 

40. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΘ8Ε7Λ7-
ΞΗ1 (Α.Π. 106201), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ Ψ3ΡΤ7Λ7-7ΜΔ (Α.Π. 106704), 
για την Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ 6Ξ1Μ87Λ7-14Β (Α.Π. 106708), για την Π.Ε. Ν.Τ. με 
ΑΔΑ 6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ (Α.Π. 106713), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ Ω6Φ37Λ7-
ΛΞΣ (Α.Π. 106718), για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 6ΥΜ97Λ7-ΕΔΗ (Α.Π. 
106721), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ 9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ (Α.Π. 106724) και για την Π.Ε. 
Νήσων με ΑΔΑ Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ (Α.Π. 106727). 

41. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 1116/2-1-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: 6ΚΣΡ7Λ7-Π0Γ), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 171 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης.  

42. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 3275/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: ΨΛ8Φ7Λ7-168), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 63 στο βιβλίο εγκρίσεων  και 
εντολών πληρωμής του Τμήματος Δημοσιονομικών Δεσμεύσεων της Δ/νσης 
Οικονομικής Διαχείρισης. 

43. Την υπ΄αριθμ. 169/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, περί συγκρότησης τριών (3) επιτροπών της Π.Ε.Α.Α. για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 305/2021 
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(ΑΔΑ:6Ν0Θ7Λ7-Υ33), 1022/2021 (ΑΔΑ:6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) όμοιες και ισχύει.  

44. 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 δε 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.       

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

46. 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) 

47. Το υπ’ αρ. 162326/7-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών περί παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019 

48. 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. 

49. Τα υπ’ αρ. 308008/21-6-2019, 665682/24-10-2019, 682740/31-10-2019 & 755912/21-
11-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών περί 
παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019. 

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

51. Τις υπ΄αρ. 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), 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-Ρ0Ι), 2640/2020 (ΑΔΑ: 
ΨΨΓΙ7Λ7-ΜΛ9), 2763/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΒΓ7Λ7-ΡΗ1), 619/2021 (ΑΔΑ: 6Κ7Ε7Λ7-ΝΡ3), 
731/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΡΟ7Λ7-7ΓΑ), 1102/2021 (ΑΔΑ: ΨΩΓ17Λ7-8ΔΝ), 1164/2021 (ΑΔΑ: 
6Α6Θ7Λ7-Ρ41) και  1220/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΛ67Λ7-ΣΦΣ) Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής με τις οποίες αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα 
Αγορών Οικονομικοί Φορείς.  

52. Την υπ΄αριθμ. 262360/7-6-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΩΗΞ67Λ7-
ΗΛΓ), περί συγκρότησης   Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 17 του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ194/τ. Α΄/19-09-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής. 

53. Την υπ΄αρ. 1609 / 2019 (ΑΔΑ: ΨΠΙΞ7Λ7-ΧΚΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αριθ. 4 / 2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
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σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 22.684.200,00€ 
πλέον ΦΠΑ (28.128.408,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με την επισήμανση ότι τα 
δρομολόγια με α/α 207, 210, 272, 273, 274, 275, 290, 312, 313 & 324 
συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω Πρόσκληση υπό την αίρεση της έγκρισής τους από 
την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του δεκάτου 
εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ Α΄194/2014). 

54. Την υπ΄αριθμ. 4 / 2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 (ΑΔΑΜ:19PROC005147074,ΕΣΗΔΗΣ: 75896). 

55. Την υπ΄αρ. 2125/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΟΨ7Λ7-1ΑΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
περί αποδοχής των από 10-7-2019 & 16-7-2019 Πρακτικών της Επιτροπής κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4 του δεκάτου εβδόμου άρθρου του Ν.4286/2014, της  
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και ως εκ τούτου την έγκριση της εκτέλεσης των δρομολογίων 
με α/α 207, 210, 272, 273, 274, 275, 290, 312, 313 & 324, τα οποία έχουν 
συμπεριληφθεί  στην 4/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής. 

56. Την υπ΄αριθμ. 2156/2019 (ΑΔΑ: ΨΠΥΚ7Λ7-5Γ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, περί ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών και προκήρυξης εκ 
νέου πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για τα άγονα δρομολόγια. 

57. Τις υπ’ αριθμ. 55/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΥΚ7Λ7-5Γ8), 642/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΔΓ7Λ7-ΣΚΘ), όπως 
διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 987/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΚ77Λ7-Υ5Τ), 961/2020 
(ΑΔΑ:ΩΕ9Τ7Λ7-ΦΜΠ), 1187/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΡΗ7Λ7-ΜΤ2), 1240/2020 (ΑΔΑ: 
ΩΔΥΟ7Λ7-ΨΔΛ), 1813/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΡΣ7Λ7-ΣΦΤ), 1814/2020 (ΑΔΑ: Ω6Η27Λ7-0ΦΑ)  
και 2793/2020 (ΑΔΑ: ΨΧΡΗ7Λ7-ΦΑΟ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης δρομολογίων της 4/2019 πρόσκλησής μας 
στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

58. Τις υπ΄αριθμ. υπ’ αριθμ. 06 / 2020,  9/ 2020 και 11/2020 Πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ VII στο Δήμο Νέας Ιωνίας). 

59. Την υπ΄αριθμ. 2268/2019 (ΑΔΑ: ΩΕΗΟ7Λ7-ΠΣ6) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αριθ. 6 / 2019 Πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για 
τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

60. Την υπ΄αριθμ. 6/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 (ΑΔΑΜ: 19PROC005499290, ΕΣΗΔΗΣ: 79057). 

61. Την υπ΄αριθμ. 2405/2019 (ΑΔΑ:6Θ427Λ7-ΥΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής περί ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών και ανάθεσης 
εκτέλεσης των δρομολογίων σε αυτούς στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 6 / 2019 Πρόσκλησής 
μας. 

62. Τις υπ΄αριθμ. 1090/2020 (ΑΔΑ: 9ΙΤ37Λ7-ΣΑΛ), 2008/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΨ97Λ7-Ν7Τ) και 
238/2021 (ΑΔΑ: ΩΝ2Υ7Λ7-217) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί κατακύρωσης δρομολογίων της 6/2019 πρόσκλησής μας 
στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

63. Την υπ΄αριθμ. υπ’ αριθμ. 15 / 2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία 
Επιτρόπου ΟΤΑ VII στο Δήμο Νέας Ιωνίας). 

64. Την υπ΄αριθμ. 2780/2019 (ΑΔΑ: 6Α6Τ7Λ7-Θ7Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αριθ. 10/2019 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
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Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

65. Την υπ΄αριθμ. 10/2019 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 (ΑΔΑΜ:19PROC005865904,ΕΣΗΔΗΣ: 81699). 

66. Την ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 3118/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:6Θ427Λ7-ΥΦ3), περί: α) ανάδειξης προσωρινών 
μειοδοτών, β) ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων & γ) διακοπής των παρατάσεων 
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019, για τα 
δρομολόγια που αναδείχθηκαν προσωρινοί μειοδότες. 

67. Την υπ΄αριθμ. 136/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: Ω1ΧΧ7Λ7-ΚΜ0), περί διόρθωσης της υπ’ αριθμ. 3118/2019 όμοιας, ως προς τον 
πίνακα με τα δρομολόγια για τα οποία η διαδικασία απέβη άγονη. 

68. Τις υπ’ αριθμ. 962/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΙΨ7Λ7-ΦΛ4), 1449/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΟΔ7Λ7-ΠΞ1), 
1867/2020 (ΑΔΑ: 9ΛΦΞ7Λ7-3Ι0) και 1868/2020 (ΑΔΑ:ΨΩ0Θ7Λ7-Φ0Τ) αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής περί μερικής κατακύρωσης 
δρομολογίων της 10/2019 πρόσκλησής μας στους προσωρινούς μειοδότες και στην 
τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

69. Την υπ΄αριθμ. υπ’ αριθμ. 12 / 2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Υπηρεσία 
Επιτρόπου ΟΤΑ VII στο Δήμο Νέας Ιωνίας). 

70. Την υπ΄αριθμ. 436/2020 (ΑΔΑ: 60ΗΦ7Λ7-59Ι) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ΄ αριθ. 1 / 2020 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα 
σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

71. Την υπ΄αριθμ. 1/2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-
2022 (ΑΔΑΜ:19PROC005865904,ΕΣΗΔΗΣ: 89119). 

72. Την υπ΄αριθμ. 825/2020 (ΑΔΑ: 6Ξ9Ξ7Λ7-ΚΝ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί: α) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, β) ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων, 
γ) κατάργησης δρομολογίων με α/α 353, 354, 355 & 356 και δ) διακοπής των 
παρατάσεων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019, 
λόγω ανάδειξης προσωρινού μειοδότη στο νέο δρομολόγιο με α/α 445. 

73. Τις υπ’ αριθμ. 1450/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΧΒ7Λ7-36Ε), 2004/2020 (ΑΔΑ:ΩΣΦΠ7Λ7-ΨΡΧ), 
2146/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΠΞ7Λ7-ΦΡ5) και 2203/2020 (ΑΔΑ:6Γ8Η7Λ7-Ρ2Φ) Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης δρομολογίων της 
1/2020 πρόσκλησής μας στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής 
τους προσφοράς. 

74. Την υπ΄αριθμ. 1756/2020 (ΑΔΑ: ΨΩΘ07Λ7-3ΧΦ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατάργησης των δρομολογίων με α/α 47, 77, 
91, 101, 123, 136, 137, 138, 139, 140, 155, 167, 226, 361, 362, 387, 388, 399, 407, 
424, 440 & 441. 

75. Την υπ΄αριθμ. 2053/2020 (ΑΔΑ: 6Β017Λ7-ΑΛΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 7/2020 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 
2021-2022. 

76. Την υπ΄αριθμ. 7 / 2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
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Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 
(ΑΔΑΜ:20PROC007460504, ΕΣΗΔΗΣ: 100136). 

77. Την υπ΄αριθμ. 2510/2020 (ΑΔΑ: 9ΔΧΧ7Λ7-ΚΡΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 475. 

78. Την υπ΄αριθμ. 2514/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΖΠ7Λ7-7ΡΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί: α) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών, β) ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων 
και γ) κατάργησης δρομολογίων με α/α 193, 195 & 197 λόγω ανάδειξης προσωρινών 
μειοδοτών στα δρομολόγια με α/α 478, 479 και 480. 

79. Τις υπ’ αριθμ. 438/2021 (ΑΔΑ: 62YI7Λ7-OPI), 810/2021 (ΑΔΑ: 6ΟΠΙ7Λ7-ΝΩΩ)  και 
1019/2021 (ΑΔΑ: 65Υ27Λ7-Κ6Κ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης δρομολογίων της 7/2020 πρόσκλησής μας 
στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

80. Την υπ΄αριθμ. 2557/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΟ47Λ7-57Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 11/2020 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών. 

81. Την υπ΄αριθμ. 11 / 2020 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 
(ΑΔΑΜ:20PROC007787870, ΕΣΗΔΗΣ: 103045). 

82. Την υπ΄αριθμ. 2794/2020 (ΑΔΑ: 9ΒΞΗ7Λ7-35Π) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 437. 

83. Την υπ΄αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑ: Ω5ΖΓ7Λ7-Μ35) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής περί:  
      α) κατάργησης των δρομολογίων με α/α 87, 88, 255, 256, 257, 401 & 466, λόγω 
ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών στα δρομολόγια με α/α  481, 482, 483, 484, 485, 
488 και 495  
      β) τροποποίησης των δρομολογίων με α/α 253, 254 & 258, λόγω ανάδειξης 
προσωρινών  μειοδοτών στα δρομολόγια με α/α  482, 483, 484 και 485 
      γ) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών και  
      δ) ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες. 

84. Την υπ΄αριθμ. 78/2021 (ΑΔΑ: Ω0Ν37Λ7-4ΦΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής περί διόρθωσης της 20/2021 όμοιας, αναδρομικά από 15-1-
2021. 

85. Τις υπ’ αριθμ. 725/2021 (ΑΔΑ: ΩΙ2Ω7Λ7-ΗΧ9) και  1023/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΞΤ7Λ7-Υ9Θ) 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης 
δρομολογίων της 11/2020 πρόσκλησής μας στους προσωρινούς μειοδότες και στην 
τιμή της οικονομικής τους προσφοράς. 

86. Την υπ΄αριθμ. 526/2021 (ΑΔΑ:ΨΤΨ47Λ7-Ψ9Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 1/2021 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 
της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 
2021-2022. 

87. Την υπ΄αριθμ. 1 / 2021 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 
(ΑΔΑΜ:21PROC008316669, ΕΣΗΔΗΣ: 105665). 

88. Την υπ΄αριθμ. 868/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΥΥ7Λ7-ΙΨΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί: α) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών και β) ανάθεσης εκτέλεσης των 
δρομολογίων. 

89. Την υπ΄αριθμ. 1018/2021 (ΑΔΑ: 6ΧΦ57Λ7-ΣΚΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής, περί κατάργησης, αναδρομικά από 11-5-2021, των 
δρομολογίων με α/α 135 & 471. 

90. Την υπ’ αριθμ. 1253/2021 (ΑΔΑ: ΨΑΤ47Λ7-6ΝΟ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, περί κατακύρωσης δρομολογίων της 1/2021 
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πρόσκλησής μας στους προσωρινούς μειοδότες και στην τιμή της οικονομικής τους 
προσφοράς. 

91. Τα υπ’ αρ. πρωτ. 564224/6-7-2021, 588732/13-7-2021 & 588739/13-7-2021 έγγραφα 
της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, με τα οποία αφενός μας διαβιβάστηκαν 
πίνακες νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τo σχολικό έτος 2021-2022 και 
αφετέρου μας ενημέρωσαν ότι όλα τα άγονα δρομολόγια της 1/2021 Πρόσκλησής μας 
δεν πρέπει να δημοπρατηθούν εκ νέου, δεδομένου ότι έχουν επικαιροποιηθεί και 
συμπεριληφθεί στους απεσταλμένους πίνακες ως νέα δρομολόγια. 

92. Την υπ΄αριθμ. 1583/2021 (ΑΔΑ:ΨΧΗΗ7Λ7-ΤΨ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 3/2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 
(ΑΔΑΜ:21PROC008997074, ΕΣΗΔΗΣ: 135331). 

93. Την υπ΄αριθμ. 3 / 2021 Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. 
Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 
(ΑΔΑΜ:21PROC008997074, ΕΣΗΔΗΣ: 135331). 

94. Το υπ΄αριθμ. 667198/6-8-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, με το οποίο την 
καλέσαμε να αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές στις 13-8-2021 και ώρα 10:00 
π.μ. 

95. Το υπ΄αριθμ. 682113/13-8-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε δώδεκα (12) σφραγισμένους φακέλους οικονομικών προσφορών οι οποίοι 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας και την ενημερώσαμε ότι ο Παγώνης 
Φώτιος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει υποβάλει οικονομική προσφορά μέσω της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, δεν απέστειλε σχετικό φάκελο εντός τριών ημερών ως 
όφειλε. 

96. Το υπ’ αριθμ. 39/2021 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω 
επιτροπή σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 13-8-2021,  αποσφράγισε, 
αξιολόγησε  τις οικονομικές προσφορές και γνωμοδότησε σχετικά. 

97. Την υπ΄αριθμ. 1864/2021 (ΑΔΑ: 6ΞΘΓ7Λ7-ΞΦΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής περί: α) απόρριψης των οικονομικών προσφορών των 
Κληρονόμου Χρήστου-Ιωάννη & Παγώνη Φώτιου, β) ανάδειξης προσωρινών μειοδοτών 
και  γ) ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες. 

98. Το υπ΄αριθμ. 728196/6-9-2021 έγγραφό μας προς όλους τους συμμετέχοντες, με το 
οποίο τους  διαβιβάσαμε  την υπ΄αριθμ. 1864/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής για ενημέρωσή  τους. 

99. Το υπ΄αριθμ. 764302/16-9-2021 έγγραφό μας προς τους προσωρινούς μειοδότες, με το 
οποίο τους καλέσαμε να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα  διαλαμβανόμενα στο 4ο άρθρο της 
υπ΄αριθμ. 3/2021 Πρόσκλησής μας. 

100. Το υπ΄αριθμ. 811838/30-9-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών καθώς και   διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε εννέα (9) σφραγισμένους  φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης οι 
οποίοι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας. 

101. Το υπ’ αριθμ. 45 / 2021 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών   σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς 
και διαδικασιών  διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή 
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σε συνεδρίαση που  πραγματοποίησε στις 1-10-2021 αποσφράγισε, αξιολόγησε  τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης και  γνωμοδότησε σχετικά. 

102. Την υπ΄αριθμ. 2321/2021 (ΑΔΑ: 99Χ07Λ7-9ΓΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής περί: α) κατακύρωσης ορισμένων δρομολογίων και ορισμού 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος για την υποβολή των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως αυτά αναφέρονται στην εν λόγω 
απόφαση. 

103. Το υπ΄αριθμ. 893109/22-10-2021 έγγραφό μας προς όλους τους συμμετέχοντες, με το 
οποίο τους διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2321/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για ενημέρωσή τους και καλέσαμε τις εταιρείες Κάντζος ΑΕ, Κόλλια Σάββα, Κτελ Θηβών 
Μον. ΑΕ, Ι Λέκκας & Σια ΟΕ, Μαυρογιαννάκης Γεώργιος & Σαρρής Δ & Α ΑΕ να 
υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

104. Το υπ΄αριθμ. 914536/1-11-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε τα ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των εταιρειών Κάντζος ΑΕ, 
Κόλλια Σάββα, Κτελ Θηβών Μον. ΑΕ, Ι Λέκκας & Σια ΟΕ & Σαρρής Δ & Α ΑΕ τα οποία 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας και την ενημερώσαμε ότι ο προσωρινός 
μειοδότης του δρομολογίου με α/α 521, Μαυρογιαννάκης Γεώργιος, δεν προσκόμισε  
ελλείποντα δικαιολογητικά επειδή το εν λόγω δρομολόγιο είναι προς κατάργηση, βάσει 
του υπ΄αριθμ. 903308/26-10-2021 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας. 

105. Την υπ΄αριθμ. 2428/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ2Β7Λ7-ΜΦ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της         Περιφέρειας Αττικής περί κατάργησης του δρομολογίου με α/α 521. 

106. Το υπ’ αριθμ. 49 / 2021 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 9-11-2021 αποσφράγισε, αξιολόγησε τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και γνωμοδότησε σχετικά. 

107. Την υπ΄αριθμ. 2558/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ6Δ7Λ7-Γ5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της         Περιφέρειας Αττικής περί: α) κατακύρωσης ορισμένων δρομολογίων και ορισμού 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος για την υποβολή των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης στην εταιρεία Ι.Λέκκας & Σια ΟΕ, όπως αυτά 
αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. 

108. Το υπ΄αριθμ. 985997/19-11-2021 έγγραφό μας προς όλους τους συμμετέχοντες, με το 
οποίο τους διαβιβάσαμε την υπ΄αριθμ. 2558/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
για ενημέρωσή τους και καλέσαμε την εταιρεία Ι Λέκκας & Σια ΟΕ να υποβάλλει εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από λήψεως του παρόντος τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης. 

109. Το υπ΄αριθμ. 989257/22-11-2021 έγγραφό μας προς την Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, με το οποίο της 
διαβιβάσαμε τα ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της εταιρείας Ι Λέκκας & Σια ΟΕ 
τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας.  

110. Το υπ’ αριθμ. 50 / 2021 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω επιτροπή σε 
συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 2-12-2021 αποσφράγισε, αξιολόγησε τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης και γνωμοδότησε τα κάτωθι: 
[  Στην Παλλήνη σήμερα, ημέρα Πέμπτη 02/12/2021 και ώρα 09:00 π.μ, στο κατάστημα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, συνήλθε η συγκροτηθείσα με την υπ΄ 
αριθμ. 169/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
ΩΔΨΧ7Λ7-5Θ8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με αρ. 305/2021 (ΑΔΑ: 
6Ν0Θ7Λ7-Υ33), 1022/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΖΨ7Λ7-25Ζ) και 1426/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΤΖ7Λ7-9ΣΔ) 
Αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής 
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Υπηρεσιών καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 34/2021 νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου. 

 
Η ως άνω επιτροπή αποτελείται από τα εξής πέντε (5) τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά 
τους: 
 

1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 
Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρο 

2. Καριώρη Δημήτρη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως 
Αναπλ. Πρόεδρο 

3. Τσίγκα Κωνσταντίνο, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως 
Μέλος 

4. Πούσια Ελεονώρα, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, ως 
Αναπλ. Μέλος 

5. Βάτσο Δημήτριο, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως Μέλος 
6. Ρηγανά Σαββούλα, υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως 

Αναπλ. Μέλος 
7. Γιαννάκη Γεώργιο, υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του 

κλάδου ΤΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 
8. Ψαθά Φανή, υπάλληλο της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, του κλάδου 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Αναπλ. Μέλος 
9. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 

Τροφίμων, ως Μέλος,  
10. Θεοφανόπουλο Θεοφάνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, του κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών, ως Αναπλ. Μέλος 
 
Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κάτωθι: 
 

1. Λιάππα Αργυρούλα, υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, του κλάδου Π.Ε 
Διοικητικού-Οικονομικού, ως Πρόεδρος 

2. Τσίγκας Κωνσταντίνος, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,  ως 
Μέλος 

3. Βάτσος Δημήτριος, υπάλληλος του Τμήματος Αλιείας, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ως 
Μέλος 

4. Γιαννάκης Γεώργιος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του 
κλάδου ΤΕ Μηχανικών,  ως Μέλος 

5. Μπράτη Μαρουλίτσα, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων 
Τροφίμων, ως Μέλος,  
  
 
με την παρουσία και τη συμμετοχή της γραμματέως Αικατερίνης Καραγκούνη, του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής,   προκειμένου η επιτροπή να προβεί στη γνωμοδότηση/αξιολόγηση ελλειπόντων 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της 3/2021 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε.Α.Α. στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατ. Αττικής για το 
σχολικό έτος 2021-2022 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135331). 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς συμμετέχουν και τα πέντε (5) μέλη, 
 
 
η Επιτροπή έλαβε υπόψη της : 
 

1. Την υπ’ αριθμ. 2558/2021 (ΑΔΑ: ΡΛ6Δ7Λ7-Γ5Γ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, περί: α) κατακύρωσης ορισμένων δρομολογίων της 3/2021 
Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της ΠΕΑΑ και β) ορισμού 10ήμερης 
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προθεσμίας υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης για την εταιρεία Ι. 
ΛΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα, σε φυσική μορφή, στη Δ/νση 
Οικονομικών της ΠΕΑΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 60 του 
Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-7-2021). 

2. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 985997/19-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο ειδοποιείται ο οικονομικός φορέας Ι. ΛΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.  για την υποβολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 989257/22-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. με το οποίο διαβιβάστηκαν τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης της εταιρείας Ι. ΛΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

4. Τους όρους και προϋποθέσεις της 3/2021 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών 
προσφορών της Π.Ε. Ανατ. Αττικής,  στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών 
(ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας  Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 
2021-2022 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135331). 

5. Την υπ’ αριθ. 6/2019 Διακήρυξη Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 
Τμήματος Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών για την εφαρμογή του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων 
της Π.Ε.Α.Α. για τα σχολικά έτη 2019-2022. 

6. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τnν εν λόγω διαδικασία. 
 
Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή και εξέταση του ελλείποντος δικαιολογητικού και τον 
έλεγχο αυτού, η επιτροπή διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 

ΟΝΟΜΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗ: Ι. ΛΕΚΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: 532 

Απαιτήσεις Δικαιολογητικά/Όνομα  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Πιστοποιητικά αρμοδίων αρχών ότι: 
 δεν τελεί υπό πτώχευση ή 

 δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

 δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από διαχειριστή ή από το 
δικαστήριο ή 

 δεν  έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

 δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου ή ότι 

 
1. 

 
 

Δικαιολογητικό 3) 
της Πρόσκλησης 

 δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

       Αποδεκτό 

 
 
 
 
 
 
Μετά από τα παραπάνω η επιτροπή  
Γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 
Υπέρ της κατακύρωσης του κάτωθι δρομολογίου στον προσωρινό μειοδότη και στην τιμή 
της οικονομική του προσφοράς, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Αριθ
μός 
 
ΕΣΗΔ
ΗΣ 

Δήμος 
Εξυπηρετούμε
να Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Ένδειξη 
Συνοδού 

ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟ
ΔΟΣΙ
ΑΣ 

532  ΩΡΩΠΟΥ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΥΛΩΝΑ & 
ΓΕΛ ΑΥΛΩΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΟΧΙ 
Ι. ΛΕΚΚΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

62,50 
€ 

 
 
 
εισηγείται 
 

Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 50/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 
παροχής υπηρεσιών καθώς και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό 
έτος 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 3 / 2021 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:135331) και ως εκ τούτου την 
κατακύρωση του  δρομολογίου με α/α 532 στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία Ι. Λέκκας & 
Σια ΟΕ και στην τιμή της οικονομικής της προσφοράς, όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι 
πίνακα : 

 
 

Αριθμ
ός 
 
ΕΣΗΔ
ΗΣ 

Δήμος 
Εξυπηρετούμεν
α Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Ένδειξη 
Συνοδού 

ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟΔ
ΟΣΙΑΣ 

532  ΩΡΩΠΟΥ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΥΛΩΝΑ & ΓΕΛ 
ΑΥΛΩΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΟΧΙ 
Ι. ΛΕΚΚΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

62,50 € 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

 
Την έγκριση του υπ΄αριθμ. 50/2021 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς 
και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕΑΑ, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022 (υπ΄ αριθ. 3 
/ 2021 Πρόσκλησης, ΕΣΗΔΗΣ:135331) και ως εκ τούτου την κατακύρωση του  δρομολογίου 
με α/α 532 στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία Ι. Λέκκας & Σια ΟΕ και στην τιμή της 
οικονομικής της προσφοράς, όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα : 
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Αριθμ
ός 
 
ΕΣΗΔ
ΗΣ 

Δήμος 
Εξυπηρετούμεν
α Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογίου 

Ένδειξη 
Συνοδού 

ΜΕΙΟΔΟΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 
ΜΕΙΟΔ
ΟΣΙΑΣ 

532  ΩΡΩΠΟΥ 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΥΛΩΝΑ & ΓΕΛ 
ΑΥΛΩΝΑ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ-
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΟΧΙ 
Ι. ΛΕΚΚΑΣ & 
ΣΙΑ ΟΕ 

62,50 € 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
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