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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 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  45/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, 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: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 43ο  
Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων της υπ’αρ.3/2021 (ΑΔΑΜ: (21PROC009622471)  Διακήρυξης 
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017,  για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις  των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας ,  (ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΑΜΕΑ με δ.τ. ΠΕΚ/ΑΜΕΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ , 
από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λεονάρδου Πολυτίμη 
 Μελάς Σταύρος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

 
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 13 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. 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. 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.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. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
9. 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» 

10. 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). 

11. 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 των υπουργικών 
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) 
για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».   

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

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

στοιχεία» 
15. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
16. 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» 

17. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

18. Την υπ΄ αρ. 76928/09-07-2021 (ΦΕΚ 3075/τ. Β/13-07-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

19. 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))»  

20. Το υπ’ αρ. πρωτ. 21603 ΕΞ 2021/29-06-2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης με θέμα: «Έκδοση της υπ’ αρίθμ. 64233/08-07-2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 
και Υπηρεσίες – Νέες παραμετροποιήσεις/λειτουργικότητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 
Υπηρεσίες». 

21. 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. 

22. 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). 

23.  Την υπ’ αρ. 457959/1-07-2020 (ΦΕΚ 2763/Β’/07-07-2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα: «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

24. Τις υπ’ αρ. 1002357/2020 (ΦΕΚ 1077/Υ.Ο.Δ.Δ/29-12-2020), 526516/2021 (ΦΕΚ 
494/Υ.Ο.Δ.Δ/28-06-2021) ,625207/2021 (ΦΕΚ 3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021(ΦΕΚ 
4832/ΤΕΥΧΟΣ Β /19-10-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την Παράταση 
θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Τις διατάξεις του άρθρου 155 «Μεταφορά ΑμεΑ», του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107/τ.Α’/31.07.2017). 

28. Τα έγγραφα της Δ/νσης Παιδείας με αρ.πρωτ. 522322/25-06-2021 με θέμα : «Αίτημα για 
μεταφορά ατόμων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» ,  
,522325/25-06-2021 με θέμα: «Αίτημα για μεταφορά ατόμων της «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» , 582025/12-
07-2021 με θέμα «Επικαιροποιημένο αίτημα μεταφοράς ατόμων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ». 

29. Την υπ’ αρ.139/2021 (ΑΔΑ:61217Λ7-Δ9Β,  ΑΔΑΜ:21REQ009348488)  Απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου  με θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την μεταφορά 
εξυπηρετούμενων των ιδρυμάτων: «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με 
δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ» , για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους -Σεπτέμβριο 2021 έως και 
Ιούλιο 2022 συνολικού ποσού   216.411,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

30. Την υπ’  αρ. πρωτ. 839183/07-10-2021 (ΑΔΑ:Ψ08Π7Λ7-Θ67), ΑΔΑΜ: 21REQ009348697) 
Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης. 

31 Την υπ'αρ.2513/2021(ΑΔΑ:6ΟΚΠ7Λ7-ΦΘ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία έγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης.  
32. Την υπ’ αρ. 161/2021 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7Λ7-90Κ)Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
αναφορικά με την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αρ. Πρωτ 
147195/19-11-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
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33 Την 3/2021(21PROC009622471)  Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των 
ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4483/2017,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις 
εγκαταστάσεις  των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας , 
από  την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022. 
32 . Τον με ΑΠ 1078064/16-12-2021 Φάκελο του ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
33. Τον με ΑΠ 1065968/14-12-2021 Φάκελο της εταιρείας ΑΦΟΙ Μ&Γ.ΚΑΚΑΓΙΑ  
34. Τον με ΑΠ 1083133/17-12-2021 Φάκελο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ &ΣΙΑ Ε.Ε.  
35.Την με αρ.πρωτ 1111153/27-12-2021 Πρόσκληση της υπηρεσίας μας στην αρμόδια 
      γνωμοδοτική επιτροπή για αποσφράγιση της Τεχνικής Προσφοράς . 
36.Την με αρ.πρωτ  1943/03-01-2022 Πρόσκληση της υπηρεσίας μας στην αρμόδια 
      γνωμοδοτική επιτροπή για αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς .  
 
36 Το υπ’αρ. 27 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής επιτροπής , όπως αυτό παρατίθενται  
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 

Στην Καλλιθέα, σήμερα 29-12-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο 240Α Παραλία 
Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, συνεδρίασε η Πενταμελής  
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Ανοικτών ή 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  626/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Έργο της ανωτέρω επιτροπής στην εν λόγω συνεδρίαση είναι  η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 1111153/27-12-
2021 Πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α   για τον ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό 
κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4483/2017 , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετουμένων 
ιδρυμάτων  έως 31-07-2022, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των πιστοποιημένων 
φορέων του  Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως. (αριθ. Διακ. 3/2021 και 
α/α ΕΣΗΔΗΣ:142652). 
  
ΟΜΑΔΑ Α΄:Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής στις εγκαταστάσεις 
της Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ και έδρα στον Ταύρο , 
προϋπολογιζόμενης αξίας 29.295,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 36.325,80€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
 
OMAΔΑ Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
Προστασίας Σπαστικών και έδρα στην Αργυρούπολη , προϋπολογιζόμενης αξίας 145.230,00€  
πλέον του Φ.Π.Α και 180.085,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν τα εξής  τακτικά μέλη  : 
1. Δάγλα-Μελίσση Αθηνά– Πρόεδρος 
2. Ιατρού Αθανασία- Γραμματέας 
3. Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία,-τακτικό μέλος  
 

      Το τακτικά μέλη  της  ανωτέρω επιτροπής   Αποστόλου Σταυρούλα και Γεμενετζή Βασιλική  δεν   
παρέστησαν, λόγω κανονικής  άδειας . 
   
Η Επιτροπή  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικής 
Προσφοράς  για τον προαναφερόμενο διαγωνισμό, αναφορικά  με την παροχή υπηρεσιών 
Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4463/2017, για τη 
χρονική  περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης  έως 31-07-2022, από και προς τον τόπο 
διαμονής τους και τις εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων: ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ (με δ.τ. ΠΕΚ/ΑμεΑ)  και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (με δ.τ. ΠΟΡΤΑ 
ΑΝΟΙΧΤΗ).Επιπλέον εξετάστηκαν οι κάτωθι  φάκελοι των συμμετεχόντων που κατατέθηκαν σε 
έντυπη μορφή:  
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1.  AΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 
2.  ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3.  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Έπειτα από τη μονογραφή και αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα υποβληθέντα σε 
έντυπη μορφή «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και το άνοιγμα των 
ηλεκτρονικώς υποβληθέντων εγγράφων, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαπιστώθηκε ότι προσήλθαν οι ανωτέρω τρεις ( 3) οικονομικοί φορείς  
για την εκτέλεση των δρομολογίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα :  
  

α/
α 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ  

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

ΗΜ/ΝΙΑ 
ηλεκτρονικής 
υποβολής 
στο ΕΣΗΔΗΣ 
  

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

AΦΟΙ Μ. &  Γ. 
ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 
 
 

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 1065968/14-12-2021 έντυπος φάκελος  
με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική 
προσφορά για τις ΟΜΑΔΑ Α΄  και την ΟΜΑΔΑ Β’ που περιείχε 
συμπληρωμένο  και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης /Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης 
Δήλωσης , από το διαχειριστή κ. Ηλία Κακάγια, Το Πρακτικό Νο 
140 της Γ.Σ. των εταίρων της εταιρείας «Αφοί Μ. & Γ. Κακαγιά 
Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ» 
Και την αριθ.829250 εγγύηση συμμετοχής  από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τεχνική προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένη  
 

Κατάθεση  
ηλεκτρονικ
ά των 
εγγράφων 
08-12-
2021 
 

2 ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε  

Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 1083133/17-12-2021 έντυπος φάκελος  
με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική 
προσφορά  
για τις ΟΜΑΔΑ Α΄  που περιείχε συμπληρωμένο  και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης 
/Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης  από τη 
διαχειρίστρια κ. Κτενά Φωτεινή Ναταλία , το πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης  για την εταιρεία «Αφοί Κτενά  & Σια 
Ε.Ε.» και την αριθ.829622 εγγύηση συμμετοχής  από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων και την Τεχνική προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραμμένη  
 

Κατάθεση  
ηλεκτρονικ
ά των 
εγγράφων 
14-12-2021  
 

3 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

 Κατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 1078064/16-12-2021 έντυπος 
φάκελος  με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής –
τεχνική προσφορά  
για τις ΟΜΑΔΑ Α΄  που περιείχε συμπληρωμένο  και ψηφιακά 
υπογεγραμμένο το Ευρωπαϊκό Ενιαίο ΄Εγγραφο Σύμβασης 
/Τυποποιημένο Έντυπο  Υπεύθυνης Δήλωσης  από το φυσικό 
πρόσωπο Μαυρογιαννάκη Γεώργιο του, την αριθ.829585 
εγγύηση συμμετοχής  από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων 
και την Τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη  
 

Κατάθεση 
ηλεκτρονικ
ά των 
εγγράφων 
14-12-2021 
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         Τα μέλη της Επιτροπής κατά  την συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των 
προσκομισθέντων  δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά εκάστου οικονομικού φορέα, 
όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ.  3/2021 διακήρυξης  (ΑΔΑΜ:21PROC009622471 
2021-11-29) και διαπίστωσαν ότι το ύψος των εγγυητικών  συμμετοχής των οικονομικών φορέων 
«ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  και «ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» , είχε απόκλιση 
από το ποσοστό  του 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ της ομάδας για την 
οποία υπέβαλαν προσφορά  και το οποίο αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Διακήρυξης 3/2021 ( 
α/α ΕΣΗΔΗΣ :142652).  
         Κατόπιν των ανωτέρω στάλθηκε το αρ.πρωτ.:οικ5472/29-12-2021 έγγραφο της Επιτροπής 
προς την Αναθέτουσα Αρχή  περί παροχής διευκρινήσεων σχετικά με τον ποσό πάνω στο οποίο 
θα πρέπει να υπολογιστεί το ύψος  της εγγύησης συμμετοχής . Σε συνέχεια των προαναφερθέντων 
στάλθηκε διευκρινιστικό έγγραφο , μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την Αναθέτουσα Αρχή , 
στο οποίο  διευκρινίζονταν ότι :  
«.Aναφορικά με την ΟΜΑΔΑ Α, η  εγγύηση για τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό , ύψους 2% 
υπολογίζεται σύμφωνα με το ποσόν που αναγράφεται στον ΟΜΑΔΑ Α (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III) και αυτό 
είναι 19.575,00€ πλέον ΦΠΑ  » 
         Λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω  η Επιτροπή  αποφάνθηκε υπέρ της αποδοχής των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά  των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων  
 
1.  AΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ  , για τις ΟΜΑΔΕΣ  Α΄ και Β΄ 
2.  ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. , για την ΟΜΑΔΑ Α΄ 
3.  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, για την ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 
           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. 
 

1. Το υπ’αρ. 28 Πρακτικό της αρμόδιας Γνωμοδοτικής επιτροπής , όπως αυτό 
 παρατίθεται . 
 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 

Στην Καλλιθέα, σήμερα 10-01-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, στο κτίριο 240Α Παραλία 
Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, συνεδρίασε η Πενταμελής  
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Δημόσιων Ανοικτών ή 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. 
Νοτίου Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ.  626/2021 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
 Έργο της ανωτέρω επιτροπής στην εν λόγω συνεδρίαση είναι  η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των Οικονομικών προσφορών  σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 1943/03-01-2022 Πρόσκληση της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α   για τον ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό κάτω των ορίων για την 
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 155 του 
Ν.4483/2017 , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετουμένων ιδρυμάτων  έως 31-
07-2022, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των πιστοποιημένων φορέων του  
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως. (αριθ. Διακ. 3/2021 και α/α 
ΕΣΗΔΗΣ:142652).  
ΟΜΑΔΑ Α΄:Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής στις εγκαταστάσεις 
της Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ και έδρα στον Ταύρο , 
προϋπολογιζόμενης αξίας 29.295,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 36.325,80€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.  
OMAΔΑ Β΄: Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
Προστασίας Σπαστικών και έδρα στην Αργυρούπολη , προϋπολογιζόμενης αξίας 145.230,00€  
πλέον του Φ.Π.Α και 180.085,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Διευκρινίζεται ότι οι προϋπολογιζόμενες αξίες , σύμφωνα με το διευκρινιστικό συνημμένο έγγραφο 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Δ/νσης  Οικονομικού Π.Ε.Ν.Τ.Α. ( όπως προαναφέρεται και  στο 
Πρακτικό Νο 27)  είναι  υπολογισμένες  βάσει του αριθμού δρομολογίων που θα εκτελεστούν στο 
πραγματικό εναπομείναντα χρόνο (λόγω καθυστέρησης πραγματοποίησης του εν λόγω 
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διαγωνισμού ) σύμφωνα με τους  Πίνακες του Παραρτήματος III της Διακήρυξης, ήτοι για την 
Ομάδα Α 19.575,00€ πλέον ΦΠΑ  και για την Ομάδα Β΄ 102.225,00€  πλέον ΦΠΑ. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν τα εξής  τακτικά μέλη  : 
1. Δάγλα-Μελίσση Αθηνά– Πρόεδρος 
2. Ιατρού Αθανασία- Γραμματέας 
3. Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία,  
4. Γεμενετζή Βασιλική 

 
      Το τακτικό μέλος   της  ανωτέρω επιτροπής   Αποστόλου Σταυρούλα δεν  παρέστη  . 
   
Η Επιτροπή  προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών για τον 
προαναφερόμενο διαγωνισμό, αναφορικά  με την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017, για τη χρονική  περίοδο από την 
υπογραφή της σύμβασης  έως 31-07-2022, από και προς τον τόπο διαμονής τους και τις 
εγκαταστάσεις των Ιδρυμάτων: ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ (με 
δ.τ. ΠΕΚ/ΑμεΑ)  και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ (με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ) και 
εξετάστηκαν τα έντυπα που κατατέθηκαν σε ηλεκτρονική  μορφή για τους παρακάτω 
συμμετέχοντες   
1.  AΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 
2.  ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3.  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
 
Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών , μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαπιστώθηκε ότι  οι ανωτέρω τρεις ( 3) οικονομικοί 
φορείς  για την εκτέλεση των δρομολογίων,  κατέθεσαν τα κάτωθι έγγραφα  όπως αναγράφονται 
στον παρακάτω πίνακα :  
  

α/α 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ηλεκτρονικής 
υποβολής στο 
ΕΣΗΔΗΣ 
 

 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 

AΦΟΙ Μ. &  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 
 
 

 
Κατατέθηκε  οικονομική προσφορά  στην αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος ( Αριθμός Προσφοράς 
:253783) για την ομάδα A ΄ συνολικού ποσού  19.575,00€ άνευ 
ΦΠΑ και 24.273,00€ με  ΦΠΑ  καθώς και για την για την ομάδα 
Β  ΄ συνολικού ποσού  100.630,00€ άνευ ΦΠΑ και  124.781,20€ 
με  ΦΠΑ(24%) . 
Επιπρόσθετα κατατέθηκαν και οικονομικές προσφορές οι οποίες 
αναφέρουν  αναλυτικά τα οριζόμενα στο  άρθρο 4 παρ. 1  της  
παρούσας Διακήρυξης , στις οποίες δηλώνεται  και το κόστος του 
ημερήσιου δρομολογίου , ανά δρομολόγιο-προορισμό 
(ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  α/α 1 : 194,00€ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ α/α  2  :  162,00€, Δρομολόγιο  α/α 3 :184,00€ ,        
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : α/α  4  154,00€) 
 
Οι ανωτέρω οικονομικές προσφορές ήταν ψηφιακά 
υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης  
 
Παρατήρηση : Oι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές , 
ανέγραφαν «υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς» , αντί της 
ορθής σύνταξης « οικονομική προσφορά» 
 

Ηλεκτρονική 
Κατάθεση 
των 
εγγράφων 
13-12-2021 
 

2 ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε  

Κατατέθηκε  οικονομική προσφορά  στην αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για την ΟΜΑΔΑ Α΄  ποσού  
89,00€ άνευ ΦΠΑ και 110,36€ με  ΦΠΑ (24%)  για το κόστος 
του ημερήσιου δρομολογίου της ομάδας αυτής   
Επιπρόσθετα κατατέθηκε  και  οικονομική  προσφορά  η οποία 
αναφέρει  αναλυτικά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παραγρ. 1 της 
παρούσας  Διακήρυξης , στην οποία δηλώνεται  και το  κόστος  
του ημερήσιου δρομολογίου  καθώς και το συνολικό κόστος για  

Κατάθεση  
ηλεκτρονικά 
των 
εγγράφων 14-
12-2021  
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τις 145 ημέρες , ποσού 12.905,00€ άνευ ΦΠΑ, για το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο 
Η παραπάνω  οικονομική προσφορά ήταν ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από τη νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης  
 

3 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ 

 Κατατέθηκε  οικονομική προσφορά  στην αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος για την ΟΜΑΔΑ Α΄  ποσού  
128,49€ άνευ ΦΠΑ και  159,53€ με  ΦΠΑ (24%)  για το κόστος 
του ημερήσιου δρομολογίου της ομάδας αυτής   
ΔΕΝ  κατατέθηκε  οικονομική  προσφορά  στην οποία  να 
δηλώνεται  το συνολικό κόστος για τις 145 ημέρες , σύμφωνα με 
το άρθρο 4 της Διακήρυξης . 
Η παραπάνω  οικονομική προσφορά ήταν ψηφιακά 
υπογεγραμμένη από   τον  εκπρόσωπο της επιχείρησης  
 

Κατάθεση 
ηλεκτρονικά 
των 
εγγράφων 
14-12-2021 

 

 
         Τα μέλη της Επιτροπής κατά  την συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των υποβληθέντων 
ηλεκτρονικά οικονομικών προσφορών   εκάστου οικονομικού φορέα, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 4 της υπ’ αριθ.  3/2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:21PROC009622471 2021-11-29) και 
διαπίστωσαν ότι,  από τις  ανωτέρω  επιχειρήσεις   αναδεικνύονται  σε προσωρινούς αναδόχους 
των εν λόγω δρομολογίων όπως αυτά περιγράφονται στις αναφερόμενες  ομάδες  Α΄ και Β΄ της 
διακήρυξης 3/2021, οι  αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οικονομικές προσφορές  τους για το ημερήσιο κόστος έκαστου δρομολογίου,  ήταν οι πλέον 
συμφέρουσες από οικονομική άποψη βάσει της τιμή σε ευρώ, συγκρινόμενες με  τις τιμές 
ημερήσιου κόστους που αναφέρονται στο παράρτημα III του πίνακα δρομολογίων της  ανωτέρω 
διακήρυξης.  
 
α/α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
 ( σε ευρώ) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΜΕ ΦΠΑ 

 
1  
 
 

Για   την ομάδα Α ΄ ορίζεται  ως προσωρινός 
ανάδοχος η επιχείρηση «ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
 

12.905,00 13.421,20 

2    Για την ομάδα Β  υπέβαλε ως μοναδικός  μειοδότης 
η επιχείρηση «AΦΟΙ Μ. &  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» για τα 
δρομολόγια με α/α  1, 2, 3, 4 για 145 ημέρες  
 

100.630,00€ 124.781,20€ 

 
 
Επομένως,  ως προσωρινοί ανάδοχοι αναδεικνύονται :  
 
Για  την ομάδα Α΄,    η επιχείρηση “ ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” ως προσφέρουσα την χαμηλότερη 
τιμή έναντι των άλλων οικονομικών φορέων ήτοι το ποσό των 12.905,00€ άνευ ΦΠΑ και 
13.421,20€ με ΦΠΑ 
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Για την ομάδα Β΄ η επιχείρηση “ AΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ”με 
ποσό 100.630,00€ άνευ ΦΠΑ και 124.781,20€ με ΦΠΑ,  επισημαίνοντας ότι για την συγκεκριμένη 
ομάδα  δεν υπέβαλε οικονομική προσφορά ουδείς  άλλος οικονομικός φορέας. 
          
           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. 
 
     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Την έγκριση των υπ' αρ.  27 και 28   Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Δημοσίων Ανοικτών ή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της  ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 
Προσφορών  και Οικονομικών Προσφορών της υπ. αρ. 3/2021 (ΑΔΑΜ: 
(21PROC009622471)      Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑMEΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4483/2017,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις 
εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας , (ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ με δ.τ. 
ΠΕΚ/ΑΜΕΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ , από  την 
υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022 με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων  και 
συγκεκριμένα :  

 Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα του ανωτέρω 
πρακτικού και παρατίθενται κάτωθι  , υπό την προϋπόθεση να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω Διακήρυξης εντός 
προθεσμίας (10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε  αυτούς που θα 
αποσταλεί , ηλεκτρονικά , μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ . 

                         
α/α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
 ( σε ευρώ) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΜΕ ΦΠΑ 

 
1  
 
 

Για   την ομάδα Α ΄ ορίζεται  ως προσωρινός ανάδοχος 
η επιχείρηση «ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
 

12.905,00 13.421,20 

2    Για την ομάδα Β  υπέβαλε ως μοναδικός  μειοδότης η 
επιχείρηση «AΦΟΙ Μ. &  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» για τα δρομολόγια με α/α  1, 2, 
3, 4 για 145 ημέρες  
 

100.630,00€ 124.781,20€ 

 
 Την προσωρινή ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων για την Ομάδα Α και Ομάδα Β 

κατ'αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 60 του Ν.4821/2021 
( ΦΕΚ 134/τ.Α’/31-07-2021) .  
 

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

 
 Την έγκριση των υπ' αρ.  27 και 28   Πρακτικών της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Αξιολόγησης των Δημοσίων Ανοικτών ή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της  ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών 
Προσφορών  και Οικονομικών Προσφορών της υπ. αρ. 3/2021 (ΑΔΑΜ: 
(21PROC009622471)      Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑMEΑ), σύμφωνα με το 
άρθρο 155 του Ν.4483/2017,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τις 
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εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας , (ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΜΕΑ με δ.τ. 
ΠΕΚ/ΑΜΕΑ και ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ , από  την 
υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2022 με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα δρομολογίων  και 
συγκεκριμένα :  

 Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων όπως αυτοί αναφέρονται στον πίνακα του ανωτέρω 
πρακτικού και παρατίθενται κάτωθι  , υπό την προϋπόθεση να υποβάλλουν τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω Διακήρυξης εντός 
προθεσμίας (10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε  αυτούς που θα 
αποσταλεί , ηλεκτρονικά , μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ . 

                         
α/α ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΙ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
 ( σε ευρώ) 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ   
ΜΕ ΦΠΑ 

 
1  
 
 

Για   την ομάδα Α ΄ ορίζεται  ως προσωρινός ανάδοχος 
η επιχείρηση «ΑΦΟΙ  ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε»  
 

12.905,00 13.421,20 

2    Για την ομάδα Β  υπέβαλε ως μοναδικός  μειοδότης η 
επιχείρηση «AΦΟΙ Μ. &  Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ» για τα δρομολόγια με α/α  1, 2, 
3, 4 για 145 ημέρες  
 

100.630,00€ 124.781,20€ 

 
 Την προσωρινή ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων για την Ομάδα Α και Ομάδα Β 

κατ'αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 60 του Ν.4821/2021 
( ΦΕΚ 134/τ.Α’/31-07-2021) .  
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος υπερψηφίζει την 
ως άνω απόφαση  με την εξής παρατήρηση: «Η πανδημία έχει αναδείξει όλα τα 
προβλήματα που αφορούν την μεταφορά ΑμεΑ. Για μας το σκαλοπάτι του μέσου 
μεταφοράς ενός ΑμεΑ, είναι η είσοδος στο ίδιο το Ίδρυμα. Πρέπει να μας ενδιαφέρει πόσα 
άτομα μπαίνουν σε ένα πούλμαν, αν υπάρχει ο κατάλληλος εξειδικευμένος συνοδός κι όχι 
απλά συνοδός. Υπάρχουν επίσης καταγγελίες ότι μεταφορείς αρνούνται να μεταφέρουν 
ΑμεΑ με πιο βαριές αναπηρίες» 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος απέχει από την 
ψηφοφορία. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
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