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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 33η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1520/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 12-07-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 651635 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις 07-07-2022. 
 

Θέμα 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 1453/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
όρων της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Μελάς Σταύρος 

• Μπαλάφας Γεώργιος  

• Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 
 
 

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 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -  

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει. 

2. Το  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το  Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β/11-05-2018) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 
121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης 
– επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

4. Το  Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει. 

5. Το  Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των 
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει. 

6. Το   Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26. 

7. Το  Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει. 
8. Το 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 Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 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», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 
20977/2007 (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».   

9. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει. 

10. Το  Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως ισχύει.  

11. Το  Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει. 

12. Το  Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-
06-2011), όπως ισχύει. 

13. Το  Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.  

14. Το  Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012) “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, 
Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”. 

15. Το  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1 «Προσαρμογή της 
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ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές  συναλλαγές». 

16. Το  Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.  

17. Το  άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-
2013), όπως ισχύει. 

18. 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/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα 
τις διατάξεις του άρθρου 1. 

19. Το  Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), 
όπως ισχύει. 

20. Το  Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις”. 

21. Το  Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016), όπως ισχύει, 
καθώς και το Ν.4738/2020  (ΦΕΚ 207/Α/2020), όπως ισχύει. 

22. Το  Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει. 

23. Το  Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-2018) “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”. 
24. Το  Ν. 4601/2019 (Α’ 44) Εταιρικοί μετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων 
συμβάσεων και λοιπές διατάξεις. 

25. Το  Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37 αυτού. 

26. Το  Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α/09-08-
2019), όπως ισχύει. 

27. Το  Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». 

28. Το  Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει. 

29. Το  N. 4635/2019 (Α’167) περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπως έχουν συμπληρωθεί και 
τροποποιηθεί με τους Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α146), 4782/2021 (ΦΕΚ Α36), 4796/2021 (ΦΕΚ 
Α63) και 4801/2021 (ΦΕΚ Α83) και όπως ισχύουν σήμερα. 

30. Το  Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

31. Το  Ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 
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32. Το  Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων, τοπικού 
ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει.  

33. Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει. 

34. Το   Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη  υποχρεώσεων από  τους  Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), 
όπως ισχύει. 

35. Το  Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 

36. Το  N.4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης» 

37. Την υπ΄αριθμ. 4367/08-12-2001 Υπουργικής Απόφασης «Περικοπή ποσοστού από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (ΦΕΚ 
174/Β/2001), όπως ισχύει.  

38. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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)» 
(ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει. 

39. Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (Β’ 4217/26-9-2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών». 

40. Την υπ΄αριθμ. 14900/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις 
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις». 

41. Την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 09-06-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 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)» 

42. Την υπ΄αριθμ. 76928/09-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»  των Υπουργείων    Ανάπτυξης & Επενδύσεων και 
Επικρατείας»(ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).  

43. Την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

44. Την υπ΄αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

45. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

46. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

47. Των 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 του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

48. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019). 

49. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β΄/26-
07-2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής. 

50. Την υπ΄αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός 
Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022).  
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51. Την υπ’ αρίθμ 450172/20-5-2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β΄/01-06-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 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», όπως διορθώθηκε και ισχύει ( 
ΦΕΚ 3255/Β΄/24-6-2022). 

52. Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ7Λ7-
Σ1Χ), περί  έγκρισης  προγράμματος  προμηθειών - παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας 
Αττικής οικονομικού έτους  2022.  

53. Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-
Ξ7Χ), περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022, η 
οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

54. Την υπ’αριθμ. 1/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: ΩΔΠΞ7Λ7-
ΚΞ7) περί συγκρότησης – εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία 
επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5160/14-01-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

55. Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 63957Λ7-
ΓΜ8) περί  εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5164/14-01-2022 Απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

56. Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6ΝΞΤ7Λ7-
Κ56), περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 28194/03-03-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

57. Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 6Ι7Α7Λ7-
ΗΣ7), περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού 
έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 66888/23-5-2022 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

58. Την υπ΄αριθμ. 493/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ6Σ7Λ7-ΜΚ4)  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
141.270.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025. 

59. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΟΔΥ7Λ7-Ρ6Γ & 
ΑΔΑΜ 22REQ010282720 (Α.Π.259975), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΗΓΨ7Λ7-ΔΜΔ & 
ΑΔΑΜ 22REQ010256702 (Α.Π.242858), για την Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΒΣΡ7Λ7-Ψ7Ξ & 
ΑΔΑΜ 22REQ010250400 (Α.Π. 241358), για την Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΩΧΔΒ7Λ7-172 & 
ΑΔΑΜ 22REQ010285200 (Α.Π. 260675), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ ΨΖ7Ο7Λ7-
Κ2Δ & ΑΔΑΜ 22REQ010294483 (Α.Π. 259966), για την Π.Ε. Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ 
ΨΚ0Ψ7Λ7-ΡΚ2 & ΑΔΑΜ 22REQ010255540 (Α.Π. 243845), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ 
6ΛΓΓ7Λ7-ΖΓΡ & ΑΔΑΜ 22REQ010253395 (Α.Π. 242823) και για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ 
6ΑΗΩ7Λ7-4ΣΦ & ΑΔΑΜ 22REQ010255675 (Α.Π. 242783). 

60. Τα υπ’αριθμ. 200330/09-03-2022, 237261/18-03-2022 και 252784/24-3-2022 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 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. 

61. Την υπ΄ αριθμ. 747/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΩΤ7Λ7-ΦΟΣ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης. 
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62. Την υπ΄ αρ. 4/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010438031) για την Εφαρμογή Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. 

63. Τις υπ΄ αρ. 1195/2022 (ΑΔΑ: 9ΚΨΞ7Λ7-Θ9Ρ), 1305/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ357Λ7-0ΝΖ), 1306/2022 
(ΑΔΑ: ΨΥΚΓ7Λ7-ΓΩΞ) και 1324/2022 (ΑΔΑ: ΡΛΤ87Λ7-33Φ) Αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών οι Οικονομικοί Φορείς.  

64. Το υπ΄ αρ. 636035/05-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα δρομολόγια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

65. Την υπ΄αρ. 1453/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της υπ΄αρ. 11/2022 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών   

66. Το υπ΄αρ. 651732/7-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο διαβιβάστηκε στη 
Υπηρεσία μας σε ορθή επανάληψη ο πίνακας των δρομολογίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών, στον οποίο έγινε αύξηση των δρομολογίων και του συνολικού προϋπολογισμού της 
πρόσκλησης  

67. Παρακαλούμε όπως η παρούσα εισήγηση συζητηθεί στην τρέχουσα συνεδρίαση της 
οικονομικής επιτροπής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω 
του επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και της επιτακτικής ανάγκης να προκηρυχθούν τα 
δρομολόγια της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών εντός της εβδομάδος, προκειμένου η 
διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως την έναρξη του σχολικού έτους.    

 
Η Υπηρεσία εισηγείται 

Την τροποποίηση της υπ αρ. 1453/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
όρων της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, ως προς τον συνολικό 
προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται σε 8.207.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (10.177.734,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Η υποβολή των προσφορών της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί µε χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση της υπ αρ. 1453/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των 
όρων της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών της Π.Ε. Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας 
Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, ως προς τον συνολικό 
προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται σε 8.207.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (10.177.734,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
 
Η υποβολή των προσφορών της υπ΄ αριθ. 11/2022 Πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί µε χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς 
μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Μελάς Σταύρος 
Μπαλάφας Γεώργιος  
Αγγέλης Σπυρίδων 
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