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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 2η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 158/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 01-02-2022, 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: 52671/20-01-2022 
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 20-01-2022. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει στις 01/02/2021 και ώρα 11:00π.μ. έπειτα από ανακοινώσεις αναβολής 
που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής, στις 24/01/2022 και 31/01/2022. 
 

Θέμα 37ο  
Λήψη απόφασης αναφορικά με την κατάργηση του α/α 193 δρομολογίου της αρ. 4/2-9-2020 
Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο του 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της 
Περιφέρειας Αττικής, για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6904/04-01-2022 
έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία  

• Βλάχου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στον κ. Μπεκούλη 
(Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων), ο οποίος 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), ν. 4623/2019 (Α' 134)  και τον ν. 4625/2019 (Α' 
139) και ισχύει. 

2. Το π.δ. 145/2010 (Α' 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. 44403/4-11-2011 (Β' 2494, Β' 2822) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αρ. 
109290/39629/23-12-2016 (Β' 4251) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, την αρ. 66313/24553/25-8-2017 (Β' 3051) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την αρ. 37419/13479/8-5-2018 (Β' 1661) Απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και ισχύει. 

3. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

4. Τον ν. 4320/2015 (Α' 29) «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. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

6. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

7. Τον ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

8. Τον ν. 4155/2013 (Α' 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του ν. 
4254/2014 (Α' 85) και τον ν. 4412/2016 (Α' 147)  και ισχύει. 

9. Τον ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
10. Τον ν. 4013/2011 (Α' 204) «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», όπως ισχύει. 

11. Τον ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

12. Τον ν. 3310/2005 (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, το π.δ. 82/1996 (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», την με αρ. 20977/23-8-2007 (Β΄ 1673) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» καθώς και την με αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-
2005 (Β'  1590) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες». 

13. Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
14. Τον ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
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15. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

16. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
17. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 
18. Το π.δ. 38/2017 (Α' 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών». 
19. Την με αρ. 50025/19-9-2018 (Β' 4217) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» και την με αρ. 4959/24-1-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-
6Γ3) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 50025/19-9-2018 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

20. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β' 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

21. Την με αρ. Π1/2390/16-10-2013 (Β' 2677) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (Β' 1924) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

23. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο «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 με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Β' 1301) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

26. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Β' 1317) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 
Έγγραφο». 

27. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Β' 1876) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης ψηφιακών πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης 
του ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

28. Την με αρ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β' 401) Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο 
ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές 
και τα πρότυπα του Συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ 
με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα 
και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ». 

29. Την με αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που 
επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», 
όπως ισχύει. 

30. Την με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΥΟΔΔ' 688) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων», όπως ισχύει. 

31. 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. 
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32. Την με αρ. 624277/31-8-2020 (ΥΟΔΔ' 699) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση 
θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

33. Την με αρ. 1002357/28-12-2020 (ΥΟΔΔ' 1077) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής» . 

34. Την με αρ. πρωτ. 526516/26-06-2021  (ΥΟΔΔ' 494) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής 
«Παράταση θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  Περιφέρειας Αττικής » . 

35. Την υπ’ αριθμ. 625207/23-07-2021 ΦΕΚ3353/Τ.Β 26-07-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής – Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών – Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 457959/1-7-2020 
Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες , Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής». 

36. Την υπ’ αριθμ. 864073/14-10-2021, ΦΕΚ4832/Τ.Β/19-10-2021 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 Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. 

37. Την με αρ. 2/2022 (ΑΔΑ: 63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Εκλογή 
Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής» . 

38. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις 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 φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της με 
αρ.4/2020 πρόσκλησης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

39. Την με αρ. 293/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΤΞ7Λ7-ΦΒΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία συγκροτήθηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 
Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 

40. Την με αρ. 348/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 66557Λ7-ΒΛΣ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2019» και συγκεκριμένα το μέρος που αφορά στη μεταφορά μαθητών, όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ. 72/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 94ΕΡ7Λ7-3ΔΖ) «Έγκριση 1ης 
αναθεώρησης Προγράμματος Προμηθειών 2019». 

41. Την με αρ. 329/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 

42. Την με αρ. πρωτ. 133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας 
Αττικής». 

43. Την με αρ. 301/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 
6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 
2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021». 
 

44. Την με αρ. 179/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022 ». 

45. Την με αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Αττικής».  

46. Την με αρ. 1010/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης 
συνολικού ποσού 109.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τη μεταφορά μαθητών 
Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 
2021-2022. 

47. Την με αρ. πρωτ. 106727/12-4-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ 
Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ και ΑΔΑΜ: 19REQ004789041) και την με αρ. πρωτ. 1531/2-1-2020 (ΑΔΑ: 
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Ω86Ε7Λ7-Ν2Β) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του οικονομικού έτους 2020 στον ΚΑΕ 
0821.01. 

48. Την με αρ. πρωτ. 1531/02-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ 
Ω86Ε7Λ7-Ν2Β και ΑΔΑΜ: 19REQ004789041) συνολικού ποσού 11.175.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 082101 του Ε.Φ.08072 του οικονομικού έτους 
2020της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 1006 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 
977.  

49. Την με αρ. πρωτ. 427/04-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ 
ΨΡ5Ζ7Λ7-Η2Ρ και ΑΔΑΜ: 19REQ004789041) συνολικού ποσού 11.175.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 082101 του Ε.Φ.08072 του οικονομικού έτους 2021 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής η οποία καταχωρήθηκε με 
α/α 1071 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α βεβαίωσης 209.  

50. Την με αρ. πρωτ. 1393/03-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ 6Ο0Ζ7Λ7-9ΨΜ) 
συνολικού ποσού 3.029.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον ΚΑΕ 0821 του Ε.Φ.08072 
του οικονομικού έτους 2022 της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1085 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και α/α 
βεβαίωσης 476. 

51. Τα με αρ. πρωτ. 104984/11-4-2019 και 106863/12-4-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας 
της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής 
δεν διαθέτει δικά του μέσα για την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών, ότι η 
Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μεταφορά μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα τακτικά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας 
του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς 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. 

52. Την με αρ. 1011/2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 6/2019 Διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για τη μεταφορά μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής, κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού 
προϋπολογισμού 106.449.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν δικαιώματος 
προαίρεσης. 

53. Το με αρ. 2019-054358 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της υπ’ αρ 6/2019 
Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP). 

54. 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 Δημόσιων 
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 προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 
συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της 
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου έως 10%, 106.449.000,00€.  

55. Τις με αρ. 1394/2019 (ΑΔΑ: 604Ψ7Λ7-9ΝΒ), 1593/2019 (ΑΔΑ: 7ΜΣΧ7Λ7-ΚΟΒ), 1602/2019 
(ΑΔΑ: 9ΘΕΞ7Λ7-ΣΒΘ), 2242/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΩΒ7Λ7-Σ2Ε), 2294/2019 (ΑΔΑ: Ω18Ε7Λ7-Μ3Κ), 
2369/2019 (ΑΔΑ: 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) και 1399/2020 (ΑΔΑ: Ω9ΣΟ7Λ7-Τ5Υ) Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών Οικονομικοί 
Φορείς.  

56. Την με αρ. 1439/2020 (ΑΔΑ: 6Μ7Υ7Λ7-ΕΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι όροι της αρ. 4/2020 Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών.    

57. Την με αρ. 4/2-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών 
Προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του 
ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 
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2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 235.900,00€ πλέον ΦΠΑ και 266.567,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 94932), με καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών το Σάββατο 12-9-2020 και ώρα 
15:00μμ. 

58. Την με αρ. 1987/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΓ7Λ7-704) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή κατακύρωση δώδεκα δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών της αρ. 4/2-9-2020 Πρόσκλησης(ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Υποβολής 
Οικονομικών Προσφορών σε οκτώ προσωρινούς μειοδότες, μεταξύ των οποίων το με α/α 193 
δρομολόγιο στον «Γάτη Μιχαήλ» και η ανάθεση της εκτέλεσής τους, μέχρι την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού με την υπογραφή της οικείας σύμβασης  και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-
2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 (Α' 147). 

59. Την με αρ. 477/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΧΕΙ7Λ7-Π2Φ) της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία  αποφασίστηκαν τα εξής:  

 

Α) η οριστική κατακύρωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  σε τέσσερεις  προσωρινούς 
μειοδότες, που αναδείχτηκαν με την αρ. 1987/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΓ7Λ7-704)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 
είναι σύμφωνα με την αρ. 4/2020 Πρόσκληση σύμφωνα με τον  κάτωθι πίνακα: 

 
Α/Α 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ  190 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ  27,32  

3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  187,191 

4 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 

 

Β)  η χορήγηση προθεσμίας δέκα (10) ημερών  για την προσκόμιση σε φυσική μορφή των 
ελλειπόντων κατακυρωτικών εγγράφων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα στο αρ. 11/2021  
Πρακτικό της ανωτέρω Απόφασης από τους προσωρινούς μειοδότες «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ», 
«ΔΡΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΛΙΒΑΝΟ 
ΧΡΗΣΤΟ» στην αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 (Α' 
147). 

60. Το με αρ. πρωτ. 184829/8-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών προς τους προσωρινούς μειοδότες «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ», «ΔΡΑΚΑΚΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΛΙΒΑΝΟ 
ΧΡΗΣΤΟ»  μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr,αναφορικά 
με την προσκόμιση σε φυσική μορφή των ελλειπόντων κατακυρωτικών εγγράφων μέχρι την 
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021. 

61. Το με αρ. πρωτ. 311938/20-04-2021  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 
Προμηθειών μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, με το 
οποίο διαβιβάζονται στην Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής οι σφραγισμένοι φάκελοι με 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλαν οι ανωτέρω τέσσερις  προσωρινοί 
μειοδότες καθώς και  το από 17-3-2021 μήνυμα του προσωρινού μειοδότη «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το οποίο υπεβλήθη ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού (94932) και έλαβε 
αριθμό πρωτοκόλλου    214673 /18-3-2021 και ενημερώνεται για την ημερομηνία και ώρα της  
αποσφράγισης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών  , ήτοι  η 
Πέμπτη 22-4-2021 και ώρα 10:00πμ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΒ017Λ7-8ΝΗ



 7 

62. Το με αρ. πρωτ. 312136/20-04-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – 
Τμήμα Προμηθειών με τo οποίο ενημερώθηκαν, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
www.promitheus.gov.gr, οι τέσσερεις προσωρινοί μειοδότες  για την  ημερομηνία και ώρα της  
αποσφράγισης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης , ήτοι  η Πέμπτη 22-4-2021 
και ώρα 10:00πμ. 

63. Την με 919/2021 (ΑΔΑ: ΨΡΩΧ7Λ7-Γ48) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων η χορήγηση προθεσμίας εντός δέκα (10) 
ημερών για την προσκόμιση  σε φυσική μορφή του  ελλείποντος κατακυρωτικού εγγράφου 
σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του πίνακα στο με αρ. 13/2021  Πρακτικό από τον προσωρινό 
μειοδότη «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ»,  ενώπιον της Διεύθυνσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών , 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4713/2020 (Α' 147).  

64. Την με αρ. 1264/2021 Απόφαση (ΑΔΑ: 9ΞΖΑ7Λ7-ΒΝ3)  με την οποία αποφασίστηκε η οριστική 
κατακύρωση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με α/α 193 στον προσωρινό μειοδότη Γάτη 
Μιχαήλ , επειδή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης , όπως αυτά συμπληρώθηκαν  είναι σύμφωνα 
με την αρ. 4/2020 Πρόσκληση. 

65. Την με αρ. 1849/2021 (ΑΔΑ:67ΓΖ7Λ7-5Φ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία αποφασίστηκε η ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταξύ των οποίων και του με α/α 193 
για τo σχολικό έτος 2021-2022 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των 
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-06-2022. 

66. Το με αρ. πρωτ. 870946/18-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας που αφορά μεταξύ άλλων 
στο δρομολόγιο με α/α 208 που θα αντικαταστήσει το υπάρχον με α/α 193 όταν υπάρξει 
ανάδοχος στο δρομολόγιο α/α 208 καθότι οι ανάγκες των σχολικών μονάδων είναι 
περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

67. Τη υπ΄αριθμ. 2821/2021 (ΑΔΑ: ΨΔΒΣ7Λ7-5Σ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία μεταξύ άλλων αποφασίζει την προσωρινή κατακύρωση του με α/α 208 δρομολογίου στο 
ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την 
ανάθεση της εκτέλεσης του. 

68. Το με αρ. πρωτ. 38920/17-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα 

Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί 

η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής το με αρ. πρωτ. 6904/04-01-

2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 

69. Το με αρ. 17/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. 

Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο,  

 
 [ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17o 

Στον Πειραιά, σήμερα  19 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  10:00πμ. στα γραφεία της 

Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νήσων – Τμήμα Προμηθειών, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 5ος 

όροφος, συνήλθε σε συνεδρίαση η Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων 

της Περιφέρειας Αττικής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 293/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΤΞ7Λ7-ΦΒΗ) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έπειτα από πρόσκληση της 

Προέδρου της. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι εξής: 

1. Καλαφάτη Σταματίνα, κατηγορίας ΠΕ και κλάδου Περιβάλλοντος, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής - Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας 

Περιβάλλοντος Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως Πρόεδρος. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΒ017Λ7-8ΝΗ
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2. Κορκίδου Σωτηρία, κατηγορίας ΔΕ και κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της 

Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας - Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πειραιώς & 

Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

3. Φουφρή Λαμπρινή, κατηγορίας ΤΕ και κλάδου Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δ/νση 

Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, ως τακτικό μέλος. 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος Κορκίδου Σωτηρία.  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 

Επιτροπή προχώρησε στην συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την κατάργηση του με το α/α 193 δρομολογίου της αρ.  

 4/2-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, στο 

πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 6904/04-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης 

Παιδείας». 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :  

1. Την με αρ. 6/2019 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204) αναφορικά με την Εφαρμογή 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) 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 και 2021-2022. 

2. Την με αρ. 4/2-9-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Πρόσκληση υποβολής οικονομικών 

προσφορών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του 

ν.4412/2016,  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 

Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 

2021-2022.  

3. Την με αρ.  1987/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΓ7Λ7-704) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά 

με την προσωρινή κατακύρωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της με αρ. 4/2020 

Πρόσκλησης μεταξύ των οποίων του με α/α 193 δρομολογίου στον ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ. 

4. Την με αρ.  1849/2021 (ΑΔΑ:67ΓΖ7Λ7-5Φ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία αποφασίστηκε η ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταξύ των οποίων και του με α/α 193 

για το σχολικό έτος 2021-2022 μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των 

οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-06-2022. 

5. Το με αρ. πρωτ. 870946/18-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας που αφορά μεταξύ άλλων 

στο δρομολόγιο με α/α 208 που θα αντικαταστήσει το υπάρχον με α/α 193 όταν υπάρξει 

ανάδοχος στο δρομολόγιο α/α 208 καθότι οι ανάγκες των σχολικών μονάδων είναι 

περισσότερες σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

6. Τη υπ’ αριθμ. 2821/2021(ΑΔΑ: ΨΔΒΣ7Λ7-5Σ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία μεταξύ άλλων αποφασίζει την προσωρινή κατακύρωση του με α/α 208 δρομολογίου στο 

ΑΔΑ: ΨΒ017Λ7-8ΝΗ
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ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την 

ανάθεση της εκτέλεσης του . 

7. Το με αρ. πρωτ. 6904/04-01-2022 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας που αφορά στην κατάργηση 

του με α/α 193 δρομολογίου του Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών εν όψει και της ανωτέρω (σχ.6) 

απόφασης. 

8. Το με αρ. πρωτ. 38920/17-01-2022  έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νήσων – Τμήμα 

Προμηθειών με το οποίο διαβιβάζεται στην Πρόεδρο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής το ανωτέρω 

έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας. 

9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147). 

Προχώρησε στην συζήτηση του θέματος και ομόφωνα γνωμοδοτεί για την κατάργηση του με 

το α/α 193 δρομολογίου (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ) της με αρ. 4/2-9-2020 

(ΑΔΑΜ: 20PROC007253497) Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών, βάσει του 

αρ. πρωτ. 6904/04-01-2022 εγγράφου  της Δ/νσης Παιδείας, το οποίο έχει κατακυρωθεί 

προσωρινά στον «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ » σύμφωνα με την αρ. 1987/2020 Απόφαση (ΑΔΑ: 

6ΕΘΓ7Λ7-704) της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής ως 

ακολούθως. . ]. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται 

να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση του με αρ. 17/2022 Πρακτικού της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 
σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την κατάργηση του κάτωθι δρομολογίου, βάσει του αρ. 
πρωτ. 6904/04-01-2022 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας, του με α/α 193 δρομολογίου της με αρ. 
4/2-9-2020  Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497)  Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο 
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 33 του ν.4412/2016, το οποίο έχει 
κατακυρωθεί προσωρινά στον «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ », σύμφωνα με την αρ. 1987/2020 (ΑΔΑ: 
6ΕΘΓ7Λ7-704) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 
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193 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΨΙΛΗ 
ΑΜΜΟΣ-
ΣΤΕΝΟ- 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ-
ΑΝΩ 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

8 8 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ - - 16:00 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
την έγκριση του με αρ. 17/2022 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης 
Ανοικτών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών 
Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για την κατάργηση του 
κάτωθι δρομολογίου, βάσει του αρ. πρωτ. 6904/04-01-2022 εγγράφου της Δ/νσης Παιδείας, του με 
α/α 193 δρομολογίου της με αρ. 4/2-9-2020  Πρόσκλησης (ΑΔΑΜ: 20PROC007253497)  
Υποβολής Οικονομικών Προσφορών στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του 
άρθρου 33 του ν.4412/2016, το οποίο έχει κατακυρωθεί προσωρινά στον «ΓΑΤΗ ΜΙΧΑΗΛ », 
σύμφωνα με την αρ. 1987/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΘΓ7Λ7-704) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 
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193 ΝΗΣΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΨΙΛΗ 
ΑΜΜΟΣ-
ΣΤΕΝΟ- 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ-
ΑΝΩ 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 

8 8 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ - - 16:00 

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

ψηφοφορία. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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