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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.  2773/2021 
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 23ο  
Λήψη απόφασης περί : α) ανάδειξης οριστικού αναδόχου για τα δρομολόγια του αντικειμένου 
κολύμβησης α τριμήνου,ομάδας 1 και 3 β) κήρυξης εκπτώτου προσωρινού αναδόχου  γ) 
επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το α/α 111 άγονο  δρομολόγιο , δ) Τον ορισμό 
χρόνου προκειμένου να προσκομιστούν τα ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της υπ’ 
αρ.2/2021  Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α στα 
πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-
2020, 2020-2021 & 2021-2022.(α/α συστήματος 134433). 
 
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 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
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. 
Μαστραντωνάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1.Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης   
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4071/2012 (Α' 
85), τον ν. 4257/2014 (Α' 93), τον ν. 4555/2018 (Α' 133), τον Ν.4623/9-8-2019 (ΦΕΚ 134Α΄), 
καθώς και τον Ν.4625/31-8-2019 (ΦΕΚ Α΄139/2019) και ισχύει. 
2. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.  
3.Την υπ’ αριθ. 626/2021 (ΑΔΑ:ΨΡ997Λ7-137 )  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, των Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών καθώς και της επιτροπής 
ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2021-2022. 
4. Την με αρ. 6/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) για την Εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του ν.4412/2016 για τη μεταφορά μαθητών Δημοσίων 
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 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%, 106.449.000,00€.  
 5. Την υπ’αριθμ . 2/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009251691 ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 214.275,00 € ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ ΚΑΙ 265.701,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ( Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 134433) η οποία 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Α. με καταλυτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών 
προσφορών την 03/10/2021 και ώρα 15.00 μμ 

6. Την υπ αρ. 2365/2021(ΑΔΑ:ΩΖΥΜ7Λ7-ΗΙΓ) απόφαση της Ο.Ε. περί ανάδειξης προσωρινών 
αναδόχων   της υπ’αρ. 2-2021(ΑΔΑΜ:21PROC009251691), Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών της 
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2019-2020,2020-2021 , 2021-2022. 
7.Την με αρ.πρωτ.916277/01-11-2021 γνωστοποίηση της ανωτέρω απόφασης προς όλους τους 
συμμετέχοντες.  
8. Την με αρ.πρωτ. 939782/08-11-2021 Πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους για 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης  
9. Τους  κατατεθειμένους φακέλους στην υπηρεσία μας  με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα : 
 

α/
α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

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

1 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 949395/10-11-2021 

2 
ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε 
(ΚΟRONA TRAVEL) 965856/15-11-2021 

3 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 

966716/15-11-2021 
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4 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 
(Filotas Travel) 982693/19-11-2021 

5 ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε 979743/18-11-2021 

6 ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 988353/22-11-21 

7 LINE TRAVEL O.E 987412/22-11-2021 

 
 
10. Την με αρ.πρωτ.946806/09-11-2021 πρόσκληση στην αρμόδια γνωμοδοτική  επιτροπή για 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 
11.Το με αρ. 23 πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής , που μας   γνωστοποιήθηκε με 
το αριθ. Πρωτ. 1004137/25-11-2021   διαβιβαστικό έγγραφο και το 
 οποίο παρατίθεται κάτωθι: 

 
 

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

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.  23 /2021 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 23-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 946806/09/11/21 πρόσκλησή 
της, συνήλθε σε συνεδρίαση η 5ΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθμ.626/2021  (ΑΔΑ: ΨΡ997Λ7-137) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν τα παρακάτω μέλη της 5μελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής:  
1. Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 
2. Ιατρού Αθανασία, τακτικό μέλος  
3. Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία, τακτικό μέλος 
4. Γεμεντζή  Βασιλική, τακτικό μέλος 
Τα τακτικό μέλος της Επιτροπής, της επιτροπής Αποστόλου Σταυρούλα δεν παρέστη. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων, μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και των σε έντυπη μορφή 
(εντός σφραγισμένων φακέλων), υποβληθέντων εγγράφων για την κατακύρωση των 
δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ΄αρ. 2/2021 Πρόσκλησης υποβολής 
οικονομικών προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α (Α/Α συστήματος 134433)  
Έπειτα από τη μονογραφή και αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα υποβληθέντα σε 
έντυπη μορφή  δικαιολογητικών κατακύρωσης και το άνοιγμα των ηλεκτρονικώς υποβληθέντων 
εγγράφων, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαπιστώθηκε 
ότι προσήλθαν επτά (07) ανάδοχοι για την εκτέλεση των δρομολογίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
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α/α ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

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

ΗΜ/ΝΙΑ 
ηλεκτρονικής 
υποβολής στο 
ΕΣΗΔΗΣ 
  

1 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

949395/10-11-2021 09-11-2021 

2 
ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε 
(ΚΟRONA TRAVEL) 

965856/15-11-2021 15-11-2021 

3 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 966716/15-11-2021 12-11-2021 

4 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 
(Filotas Travel) 982693/19-11-2021 18-11-2021 

5 ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε 979743/18-11-2021 16-11-2021 

6 ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 988353/22-11-21 18-11-2021 

7 LINE TRAVEL O.E 987412/22-11-2021 18-11-2021 

 
 
 
 
 
 Τα μέλη της Επιτροπής κατά την  συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των 
προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που ορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 2/2021 
Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α.(Α/Α 
Συστήματος 134433) και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
(σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)  από τους ως άνω  αναδόχους  η γνωμοδοτική επιτροπή 
γνωμοδοτεί ομόφωνα  : 
 
1.Υπέρ της αποδοχής  των κατατεθειμένων εγγράφων σε ηλεκτρονική  καi έντυπη μορφή από τον 
ανάδοχο   ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε (ΚΟRONA TRAVEL)  τα οποία κατόπιν διενέργειας 
αξιολόγησης  είναι πλήρη.         
Οι υπόλοιποι  έξι (6) προσωρινοί  ανάδοχοι όπως   διαπιστώθηκε  από τον έλεγχο έχουν ελλιπή 
έγγραφα σε αυτά που υποβλήθηκαν όπως επισημαίνεται παρακάτω:  
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 ΑΝΑΔΟΧΟI Ελλιπή Έγγραφα - Επισημάνσεις 

1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

H  Ειδική άδεια άσκησης Επαγγέλματος  δεν αναφέρει τα 
στοιχεία του ιδιοκτήτη  Πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία με 
όλα τα στοιχεία της ειδικής άδειας. Το πιστοποιητικό υγείας 
της συνοδού  Ιωάννας Κατσέλη είναι ελλιπές, καθώς δεν 
υπάρχει στον έλεγχο για φυματίωση υπογραφή από γιατρό και 
σφραγίδα. Επιπλέον, από το πιστοποιητικό υγείας  της 
συνοδού οχήματος  Καρούτζου Σταυρούλας λείπει το 
χειρόγραφο έγγραφο του γιατρού για την ψυχιατρική εκτίμηση.  

 

 

2 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε 

Το  πιστοποιητικό υγείας  της συνοδού οχήματος  Καψάλη 
Χριστίνας  είναι ελλιπές διότι δεν βεβαιώνεται  η κατάσταση 
ψυχικής υγεία της ως άνω αναφερόμενης  και ως προς τον 
έλεγχο φυματίωσης δεν υπάρχει      υπογραφή του γιατρού. 

 

 

3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ (Filotas Travel) 
 Δεν έχει καταθέσει πιστοποιητικό φερεγγυότητας 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του  

 

4 ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε 

Δεν έχουν  κατατεθεί :1.τα ποινικά μητρώα  των δύο 
διαχειριστών Ανέστη Σουπιάδη και Ευθαλίας Σουπιάδη, 2.το 
πιστοποιητικό φερεγγυότητας και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία 
δεν τελεί υπό εκκαθάριση 3. τα πιστοποιητικά υγείας των 
συνοδών οχημάτων  Δαλακούρα   Αικατερίνης και Δαλακούρα 
Αναστασίας  έχουν έλλειψη σφραγίδας ιατρού για ψυχιατρική 
εκτίμηση. 

 

 

5 ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 

Θα πρέπει να προσκομίσει εκ νέου καθαρή φωτοτυπία με την 
Ειδική Άδεια Ταξί στην οποία να φαίνονται όλα τα στοιχεία του 
οδηγού και η ημερομηνία ισχύς της (φωτοτυπία και των δύο 
όψεων). 

 Στο πιστοποιητικό υγείας της συνοδού Άννας Στρούζα δεν 
υπάρχει η σφραγίδα του ψυχιάτρου. Επίσης δεν έχει καταθέσει 
πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το οικείο πρωτοδικείο της 
έδρας της επιχείρησης . 
 

 

6 LINE TRAVEL O.E 
To  αποδεικτικό  ισχύουσας εκπροσώπησης  είναι από 
15/01/2021 , ενώ  απαιτείται να έχει εκδοθεί έως   30 ημέρες 
πριν την υποβολή του.  
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Δεν έχει υποβληθεί πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το 
οικείο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ ότι δεν 
τελεί υπό εκκαθάριση. Στο πιστοποιητικό υγείας του συνοδού  
Κωνσταντινίδη Ανδρέα δεν έχει υπογράψει γιατρός  
ψυχίατρος, αλλά ειδικός παθολόγος. Τέλος, η ασφαλιστική 
ενημερότητα του εταίρου Γκέρκη  Μπούση του Μιχαήλ , δεν 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά 
προσκομίστηκε σε έντυπη μορφή στο φυσικό φάκελο.   
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Οι  ανωτέρω  προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν εντός της προθεσμίας του άρθρου 4 της 
02/2021 πρόσκλησης ,αίτημα προς το αρμόδιο όργανο  αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών. Η αναθέτουσα αρχή  παρατείνει την προθεσμία  
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες αρχές. 
Επιπροσθέτως  ο προσωρινός ανάδοχος Δήμος Κων/νος δεν υπέβαλε  δικαιολογητικά  ούτε 
ηλεκτρονικά   αλλά  ούτε και  σε έντυπη μορφή. 
Το  παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα εκ των οποίων  το ένα φυλάσσεται στο 
αρχείο της Γραμματείας της Επιτροπής και τα λοιπά διαβιβάζονται στην Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε 
Νότιου Τομέα Αθηνών. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή γιά: 
1)Την  έγκριση  του αριθ. 23/2021  πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής στο   πλαίσιο 
του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την  ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα 
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη  2020-2021 & 2021-2022, συνολικού 
προϋπολογισμού265.701,00 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή ανά δρομολόγιο    της υπ’αρ. 2/2021 (ΑΔΑM: 21PROC009251691) Πρόσκλησης Υποβολής 
Οικονομικών  Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 134433). 
 
2) Την  ανάδειξη  ως οριστικού αναδόχου του ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΑΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με δ.τ. 
KORONA TRAVEL καθότι  προσκόμισε πλήρη δικαιολογητικά κατακύρωσης τόσο σε ηλεκτρονική όσο 
και σε φυσική μορφή .  
 
3)Την κήρυξη έκπτωτου του προσωρινού αναδόχου Δήμου Κωνσταντίνου  καθότι δεν προσκόμισε 
δικαιολογητικά κατακύρωσης τόσο  σε ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή .  
 
4)Την ολική  κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής   του προσωρινού αναδόχου Δήμου 
Κωνσταντίνου του πιστωτικού ιδρύματος ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ  νο 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ 825747 , ΠΟΣΟΥ 60,00 ΕΥΡΩ.  
 
5)Την ανάκληση της υπ,αρ. 2365/2021(ΑΔΑ:ΩΑΥΜ7Λ7-ΗΙΓ) απόφασης της Ο.Ε.  
μόνο ως προς το μέρος που αφορά την ανάθεση εκτέλεσης του α/α 111 δρομολογίου της υπ' αρ. 
 2/2021 (ΑΔΑM: 21PROC009251691) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών  Προσφορών της Δ/νσης 
Οικονομικών ΠΕΝΤΑ στον προσωρινό ανάδοχο ΔΗΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 
 
6)Την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας και την εκ νέου ανάρτηση της πρόσκλησης 
υποβολής οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του ΔΣΑ του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την 
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου 
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το α/α 111 δρομολόγιο της υπ΄αριθ. 2/2021 (ΑΔΑM: 
21PROC009251691) πρόσκλησης της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕΝΤΑ, το οποίο μετά την κήρυξη 
εκπτώτου του ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  καθίσταται άγονο, αφού ο εν λόγω ανάδοχος ήταν ο 
μοναδικός που είχε υποβάλει προσφορά για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 
  
7)Τον αποκλεισμό  του μεταφορέα  Δήμου Κωνσταντίνου από  την ανωτέρω υπο στοιχείο 6 
διαδικασία ανάθεσης του συγκεκριμένου δρομολογίου της υπ'αρ.2/2021 (ΑΔΑM: 21PROC009251691) 
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της ΠΕΝΤΑ . 
 
8) Την προσκόμιση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, όπως αναφέρονται και 
αποτυπώνονται αναλυτικά στο πρακτικό που παρατίθεται ανωτέρω  σε χρόνο που θα οριστεί στην 
παρούσα συνεδρίαση, σε εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 15 παρ.5 του Ν.4625/2019 
(ΦΕΚ139Α’). 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
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8) Την προσκόμιση στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου τομέα Αθηνών των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ή των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, όπως 
αναφέρονται και αποτυπώνονται αναλυτικά στο πρακτικό που παρατίθεται ανωτέρω  εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στους 
ενδιαφερόμενους φορείς εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α.). 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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