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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. 160/2022 
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 39ο  

Ανάδειξη οριστικών 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. 
 
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 στην κα. 
Μαστραντωνάκη (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα), η οποία ενημερώνει 
τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. 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. 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. Την με αρ.πρωτ.946806/09-11-2021 πρόσκληση στην αρμόδια γνωμοδοτική  επιτροπή για 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης . 

10. Την υπ.αρ.2773/2021(ΑΔΑ: 98Ρ77Λ7-Λ8Ο)  απόφαση της Ο.Ε περί ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου καθώς και τον ορισμό χρόνου προκειμένου να προσκομιστούν τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης 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 -  υπ’ αρ.2/2021 
(α/α συστήματος 134433) Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α.» 

11. Τις με αρ.πρωτ.1062701/13-12-2021, 1062706/13-12-2021 και 1062699/13-12-2021 
γνωστοποιήσεις της υπ’αρ. 2773/2021(ΑΔΑ: 98Ρ77Λ7-Λ8Ο)  απόφαση της Ο.Ε.  

ΑΔΑ: 9ΦΜ97Λ7-ΤΕΦ



 3 

12. Τους υποβληθέντες φακέλους προσωρινών αναδόχων με τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης: 

-τον με α.π. 1086581/20-12-2021 φάκελο της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΥΨΗ ΕΠΕ . 
-τον με α.π. 1101685/23-12-2021 φάκελο της εταιρείας LINE TRAVEL O.E.   
-τον με α.π. 1091881/21-12-2021 φάκελο της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ Ο.Ε.  
-τον με α.π.1073748/15-12-2021 φάκελο της εταιρείας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ. 
-τον με α.π. 1072424/15-12-2021 φάκελο του ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 
-τον με α.π.1078738/16-12-2021 φάκελο της ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩΣ. 
13. Την με αρ.πρωτ.7496/04-01-2022 ορθή επανάληψη πρόσκληση στην αρμόδια γνωμοδοτική 

επιτροπή για έλεγχο ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης   στα πλαίσια της αριθ. 
2/2021 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών για την ανάθεση μεταφορών 
μαθητών στο πλαίσιο του ΔΣΑ. 

14. Το με αρ.29/2022     πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής , που μας 
γνωστοποιήθηκε με το αριθ.πρωτ . 43748/18-01-2022   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.  29 /2022 

 
Στην Καλλιθέα σήμερα, 12-01-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης 
Οικονομικών Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, έπειτα από την αρ. πρωτ. 7496/4-1-2021 πρόσκληση    
της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α, σε ορθή επανάληψη, 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:  

- Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

- Ιατρού Αθανασία, τακτικό μέλος  

- Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία, τακτικό μέλος 

-  
Τα τακτικό μέλος της Επιτροπής,  Αποστόλου Σταυρούλα  και Γεμενετζή Βασιλική   δεν 
παρέστησαν. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 
την αποσφράγιση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης  
σε έντυπη μορφή (εντός σφραγισμένων φακέλων), σύμφωνα με την αρ.  2773/2021 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:98Ρ77Λ7-Λ80) και  όπως 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) και  ζητήθηκαν  εκ νέου με το αρ. πρ. 1062701/13-12-2021  έγγραφο  της  
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. 

Έπειτα από τη μονογραφή και αποσφράγιση των  φακέλων με τα υποβληθέντα σε έντυπη μορφή 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω  : 

 

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

1 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. 

Kατατέθηκε   ο  αρ. πρωτ.  1072424/15-12-
2021 φάκελος με τα ελλείποντα δικαιολογητικά  
όπως φωτοτυπία με τα στοιχεία της ειδικής 
άδειας, και το πιστοποιητικό της Ιωάννας 
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Κατσέλη με υπογραφή από γιατρό και 
σφραγίδα  για την φυματίωση. Επίσης 
κατατέθηκε το έγγραφο υπογεγραμμένο από 
την ψυχιάτρο για την Καρούντζου Σταυρούλα 
χωρίς να  έχει υπογραφεί το σχετικό  
πιστοποιητικό  υγείας   του παραρτήματος II  
της αρ. 2/2021 πρόσκλησης. 
 

2 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε) 

Kατατέθηκε  ο αρ. πρωτ.  1073748/15-12-2021 
φάκελος με τα ελλείποντα δικαιολογητικά όπως   
πιστοποιητικό υγείας πλήρες  της νέας συνοδού 
MOTSOK KATERYNA σε αντικατάσταση  της 
Καψάλη Χριστίνας για το δρομολόγιο 129 και 
130. 

3 ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ 

Kατατέθηκε  ο αριθμ πρ.1078738/16-12-2021 
φάκελος με τα  ελλείποντα δικαιολογητικά  
όπως  καθαρή φωτοτυπία της Ειδικής άδειας 
Ταξί, πιστοποιητικό φερεγγυότητας  από 
Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 86948/2021   και  
τέλος  πιστοποιητικό υγείας της συνοδού  
Άννας Στρούζα  με σφραγίδα και υπογραφή 
ψυχιάτρου στον ψυχιατρικό έλεγχο. 

4 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 

(Filotas Travel) 

Kατατέθηκε ο αρ. πρωτ. 1086581/20.12.21 
φάκελος με τα ελλείποντα δικαιολογητικά  όπως 
το πιστοποιητικό φερεγγυότητας από 
Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 85974/2021. 
 
 

5 LINE TRAVEL O.E 

 
  
 Κατάτεθηκε  ο αρ. πρωτ.  1101685/23-12-2021 
φάκελος με τα ελλείποντα δικαιολογητικά όπως 
αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης  από 
ΓΕΜΗ  με αρ.πρ.1705579.2489640/4-1-2022 
για Μπούση  Γκέργκη καθώς και Γενικό 
πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με αρ.πρ. 
1705579.2489640/4-1-2022 στο οποίο 
αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν τελεί υπό 
εκκαθάριση,πιστοποιητικό φερεγγυότητας από 
Πρωτοδικείο Αθηνών με αρ. 86950/2021 
.Επίσης  προσκόμισε πιστοποιητικό υγείας  του 
συνοδού Κωνσταντινίδη Ανδρέα με υπογραφή 
και σφραγίδα  ψυχιάτρου . 
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Τα μέλη της Επιτροπής κατά την  συνεδρίαση προέβησαν  στον έλεγχο των ελλειπόντων 
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 η επιτροπή διαπίστωσε 
ότι τα προσκομισθέντα  ελλείποντα δικαιολογητικά ήταν πλήρη .     
Στη συνέχεια   η γνωμοδοτική επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα  
 
Α. Υπέρ της αποδοχής και κατακύρωσης των κάτωθι αναδόχων των  οποίων τα δικαιολογητικά 
ήταν πλήρη  : 
 
1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε    
2. ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ     .       
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ (Filotas Travel)     
4. LINE TRAVEL O.E   
5. ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ O.E   
 
Β. Υπέρ της αποδοχής και κατακύρωσης του  αναδόχου ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ με την προϋπόθεση  ότι το πιστοποιητικό υγείας της Καρούντζου Σταυρούλας θα 
συμπληρωθεί ορθά όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5Β  του άρθρου 4 της αρ.2/2021 
πρόσκλησης ήτοι η ψυχίατρος να υπογράψει επί του  κατατεθειμένου  πιστοποιητικού υγείας όπως 
προβλέπεται  στο παράρτημα  II  της αρ. 2/2021 πρόσκλησης και  όχι σε ξεχωριστό έγγραφο. 
 
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. 
 

 
 ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Δάγλα-Μελίσση Αθηνά, τακτικό μέλος, ως πρόεδρος 

                                                    Ιατρού Αθανασία, τακτικό μέλος  
                                                    Ανωγειανάκη Δόμνα-Μαρία, τακτικό μέλος 
                                                    
 
    

      

6 
ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ 

Ο.Ε 

Kατατέθηκε  ο 
αριθμ.1091881/21/12/2021φάκελος 
με τα ελλείποντα δικαιολογητικά 
όπως ,πιστοποιητικό 
φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο 
Αθηνών με αρ.πρ. 85185/2021 
.Επίσης  προσκόμισε 
πιστοποιητικό υγείας  της  συνοδού 
Δαλακούρα Αναστασίας και 
Δαλακούρα Αικατερίνης  με 
υπογραφή και σφραγίδα 
ψυχιάτρου , καθώς επίσης και  τα 
ποινικά μητρώα των διαχειριστών 
Ανέστη Σουπιάδη και Ευθαλίας 
Σουπιάδη με ποινική κατάσταση 
μηδέν.  Τέλος και πιστοποιητικό  
από ΓΕΜΗ με αρ.πρωτ. 
1632454.2373725/26-11-2021 στο 
οποίο αναφέρεται  ότι η εταιρεία 
δεν τελεί υπό εκκαθάριση. 
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Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται 
να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή για: 

 
Α) Την  έγκριση  του αριθ. 29/2022 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 προϋπολογισμού 265.701,00 €  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). 
 
Β) Την  ανάδειξη  ως οριστικών αναδόχων των κάτωθι : 
- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  (για τα δρομολόγια α/α 127 ,128, 129 και130) 
- ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ    (για τα δρομολόγια α/α 124 και 132 ) 
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ (Filotas Travel) (για το δρομολόγιο 2, ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
                                                                                           ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ) 
- LINE TRAVEL O.E  (για το δρομολόγιο με α/α 131) 
- ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ O.E  ( για τα δρομολόγια με α/α 126  και 134)  
 
 
Γ) Την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
για τα δρομολόγια α/α 125 και 133 με την προϋπόθεση  ότι το πιστοποιητικό υγείας της 
Καρούντζου Σταυρούλας θα συμπληρωθεί ορθά όπως προβλέπεται από την παράγραφο 
5Β  του άρθρου 4 της αρ.2/2021 πρόσκλησης ήτοι η ψυχίατρος να υπογράψει επί του  
κατατεθειμένου  πιστοποιητικού υγείας όπως προβλέπεται  στο παράρτημα  II  της αρ. 
2/2021 πρόσκλησης και  όχι σε ξεχωριστό έγγραφο και την προσκόμιση αυτού κατά την 
υπογραφή της σύμβασης . 

 
 

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

 
Α) Την  έγκριση  του αριθ. 29/2022 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 
προϋπολογισμού 265.701,00 €  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). 
 
Β) Την  ανάδειξη  ως οριστικών αναδόχων των κάτωθι : 
- ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  (για τα δρομολόγια α/α 127 ,128, 129 και130) 
- ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ    (για τα δρομολόγια α/α 124 και 132 ) 
- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ (Filotas Travel) (για το δρομολόγιο 2, ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
                                                                                           ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ : Α ΤΡΙΜΗΝΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ) 
- LINE TRAVEL O.E  (για το δρομολόγιο με α/α 131) 
- ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ O.E  ( για τα δρομολόγια με α/α 126  και 134)  
 
 
Γ) Την ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου του  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για τα 
δρομολόγια α/α 125 και 133 με την προϋπόθεση  ότι το πιστοποιητικό υγείας της Καρούντζου 
Σταυρούλας θα συμπληρωθεί ορθά όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5Β  του άρθρου 4 της 
αρ.2/2021 πρόσκλησης ήτοι η ψυχίατρος να υπογράψει επί του  κατατεθειμένου  πιστοποιητικού 
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υγείας όπως προβλέπεται  στο παράρτημα  II  της αρ. 2/2021 πρόσκλησης και  όχι σε ξεχωριστό 
έγγραφο και την προσκόμιση αυτού κατά την υπογραφή της σύμβασης . 

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

ψηφοφορία. 
 

 
 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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