
 

 1 

   
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 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2940/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, 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: 1106014/23-12-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 6ο  
Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, του προσωρινού αναδόχου, 
κατόπιν διενέργειας διαπραγμάτευσης, για τα άγονα δρομολόγια 160 και 163 της 6/2021 
Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για το σχολικό έτος 2021-2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 

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

• Κουρή Μαρία 

• Καραμάνος Χρήστος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

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, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Μαρολαχάκη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
 
1. 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. 

2. 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). 

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

4. 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». 

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

6. 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). 

7. 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» 

8. 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). 

9. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3, παρ. 2 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών» (ΦΕΚ 
134/τ. Α’/2019). 

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

11. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» 

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
13. Την υπ’ αρ. 216/2019 απόφαση-πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 

Αττικής περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής και την αρ. πρωτ. 86436/22609/05-09-2019 απόφαση του συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί νομιμότητας της αρ. 216/2019 απόφασης-πρακτικού 
του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

14. Την υπ’ αρ. 499022/02.09.2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019) και τις υπ΄αρ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 
τ. Β΄2763/7-7-2020), 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ τ. Β΄3353/26-7-2021) και 864073/14.10.2021 
(ΦΕΚ τ. Β’ 4832/19-10-2021)  Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής. 

15. Την υπ’ αρ.505186/4-9-2019 (ΑΔΑ:Ψ4Θ67Λ7-52Λ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί 
ορισμού Αντιπεριφερειαρχών ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.  

16. 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. 

17. 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». 

18. 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 
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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.       

19. 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 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) 

20. Τα έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών περί παροχής 
διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019. 

21. Την με αρ. πρωτ. 1507/04-01-2021 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης για την Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:Ψ2ΒΛ7Λ7-5ΑΣ) με α/α 141. 

22.  Την αρ.  6/2021 (21PROC009414061) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών. 

23.  Την υπ΄αρ.  2509/2021 (ΑΔΑ:6ΗΜ77Λ7-ΚΧΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την 
πρόσκληση 6/2021 (α/α στο ΕΣΗΔΗΣ:140900), στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας  Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος  
2021-2022». 

24.  Την με αρ. πρωτ. 970645/16.11.2021 ανακοίνωση για διαπραγμάτευση, για τα άγονα 
δρομολόγια 160, 162, 163, 166 της 6/2021 Πρόσκλησης, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Αττικής. 

25. Την αρ. 2618/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ:9Ω4Ο7Λ7-ΣΘ2) με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τα δρομολόγια 160 
και 163 η εταιρεία «METEOR TRAVEL ΕΠΕ». 

26. Την με αρ. πρωτ. 1003498/25.11.2021 ανακοίνωση προσωρινής ανάθεσης στην προσωρινή 
μειοδότρια εταιρεία, με την οποία της δόθηκε προθεσμία 10 ημερών προκειμένου να καταθέσει 
στην υπηρεσία μας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σε φυσική μορφή. 

27. Το από 02-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωρινού αναδόχου προς τη 
Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε.Β.Τ.Α., για παράταση της προθεσμίας υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, για 10 ημέρες, το οποίο η υπηρεσία έκανε δεκτό. 

 
 
28.  Το με αρ. πρωτ.   1092358/21-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Βόρειου Τομέα 

Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή. 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν. 
4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’). 

30.  Τo υπ’ αρ. 43/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης  της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα Αθηνών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης και έχει ως 
εξής: 

 
Στο Μαρούσι σήμερα Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Π.Ε. Βόρειου Τομέα 

Αθηνών, επί της Λ. Κηφισίας 18, συνήλθε σε συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ. 254/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΜΑΜ7Λ7–Ρ1Π). 

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν, νόμιμα κλητευθέντες κατόπιν μηνύματος ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι κάτωθι: 

1. Αικατερίνη Μπασούκου (τακτικό μέλος) ως Πρόεδρος, 
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2. Παναγιώτα Ζορκάδη (τακτικό μέλος) και  
3. Αλέξανδρος Παπαδημητρίου (τακτικό μέλος) 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, παρόντων και των τριών (3) μελών της Επιτροπής. 
Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου «METEOR TRAVEL ΕΠΕ», για τα με α/α 160 και 163 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. 
Βόρειου Τομέα Αθηνών.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Κατά τη συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

α) Η με αριθ. 2618/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ω4Ο7Λ7-ΣΘ2) περί ανάδειξης του 
προσωρινού αναδόχου, κατόπιν της από 19-11-2021 διενέργειας διαπραγμάτευσης για άγονα δρομολόγια 
της 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.  
β) Η με αρ. πρωτ. 1003498/25-11-2021 ανακοίνωση προσωρινής ανάθεσης της Διεύθυνσης Οικονομικών της 
Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών προς τον προσωρινό ανάδοχο «METEOR TRAVEL ΕΠΕ», για τα δρομολόγια 
160 και 163, με την οποία του δίνεται το χρονικό περιθώριο 10 ημερών, προκειμένου να υποβάλλει στη 
Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Βορείου Τομέα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
γ) Το από 02-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσωρινού αναδόχου προς τη Διεύθυνση 
Οικονομικών της Π.Ε.Β.Τ.Α., για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
για 10 ημέρες, το οποίο η υπηρεσία έκανε δεκτό. 
δ) Το από 20-12-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Βορείου 
Τομέα προς τη γνωμοδοτική επιτροπή, με το οποίο την καλεί σε συνεδρίαση. 
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022», του Ν. 4821/2021 
(ΦΕΚ 134/τ. Α΄). 
ε) Το με αρ. πρωτ. 1092358/21-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Βόρειου Τομέα Αθηνών, με το 
οποίο μας διαβιβάστηκε ο φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 
Η επιτροπή παρέλαβε και μονόγραψε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου «METEOR TRAVEL ΕΠΕ» και κατόπιν προέβη στον έλεγχο και την αξιολόγηση αυτού.  
Την κατάσταση με το ονοματεπώνυμο οδηγού και συνοδού που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των 
δρομολογίων, η οποία δεν περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η γνωμοδοτική 
επιτροπή την αναζήτησε στους φακέλους που είχαν καταθέσει οι προσωρινοί ανάδοχοι στην υπηρεσία, με την 
ανάθεση εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2618/2021 (9Ω4Ο7Λ7-ΣΘ2) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Η Επιτροπή συνέταξε τον ακόλουθο πίνακα. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 METEOR TRAVEL ΕΠΕ 
160 
163 

1. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου του Στυλιανού Δούκα 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, και δεν έχει επισυνάψει σε 
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 
καταδικαστικές αποφάσεις, όπως ορίζει το Άρθρο 4 (παρ. 1) 
της 6/2021 Πρόσκλησης. Έχει υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση 
με την οποία δηλώνει ότι έχει υποβληθεί αίτηση παροχής του 
μέσω του συστήματος ΣΟΛΩΝ. 
2. Δεν έχει προσκομίσει Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
(Πρωτοδικείο) από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό 
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση (Ενιαίο Πιστοποιητικό 
Δικαστικής Φερεγγυότητας). έχει όμως υποβάλλει την υπ' 
αριθμ. 89200/2021 υποβληθείσα αίτηση προς το Πρωτοδικείο 
Αθηνών. 
3. Ο οικονομικός φορέας έχει υποβάλει και η γνωμοδοτική 
Επιτροπή κάνει δεκτό, το έγγραφο «Προσωποποιημένη 
Πληροφόρηση» που εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και αποδεικνύει τη μη αναστολή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
όπως ζητείται στην παρ. 3Δ του άρθρου 4. 
4. Η Άδεια Οδήγησης του οδηγού Ιορδάνη Φιλίππου έχει λήξει 
από τις 09-09-19. Πρέπει να προσκομιστεί ανανεωμένη άδεια 
που να είναι σε ισχύ. 

 
Η Επιτροπή, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου, έκρινε ομόφωνα ότι ο υποβληθείς φάκελος της «METEOR TRAVEL Ε.Π.Ε.» είναι 
ελλιπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της 6/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών. 
Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 5 του άρθρου 60 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) και το άρθρο 5 της 
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Πρόσκλησης, παραπέμπει τον προσωρινό ανάδοχο στην Οικονομική Επιτροπή, όπως αυτός προβεί στις 
απαραίτητες διευκρινίσεις και καταθέσει τα κατακυρωτικά δικαιολογητικά που υπολείπονται, σε φυσική μορφή, 
ενώπιων της, μετά από απόφασή της και σε χρόνο που θα ορίσει αυτή. 

 

  
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 
 
Α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ.  43/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Β) Την παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή του ζητήματος, προκειμένου να αποφανθεί για 
το αν θα προσκομιστούν  από τον  προσωρινό  ανάδοχο “METEOR TRAVEL ΕΠΕ”,  βάσει 
της παρ. 5 του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’), τα κατακυρωτικά έγγραφα που 
υπολείπονται, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού 43,  ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής, σε χρόνο που αυτή θα ορίσει.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Α) Την έγκριση του υπ’ αριθμ.  43/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης των συνοπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής. 
Β) Να προσκομιστούν  από τον  προσωρινό  ανάδοχο “METEOR TRAVEL ΕΠΕ”,  βάσει της 
παρ. 5 του άρθρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134, τ. Α’), τα κατακυρωτικά έγγραφα που 
υπολείπονται, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του Πρακτικού 43,  στην Δ/νση 
Οικονομικών Βορείου Τομέα Αθηνών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη 
γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Χρονοπούλου Νίκη 
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