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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 39η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  1737/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 9-8-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
763308/4-8-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 4-8-
2022. 
 

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης 
Έγκριση πρακτικού  9/2022 της αριθ. 3/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  άνω  
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 31/07/2024 , συνολικού προϋπολογισμού 466.191,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 
578.076,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
μεταφορών επιβατών”), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ. 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο 
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πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ντίμτσα, 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 
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. Τις με αρ. 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/3-9-2019), αρ. 722070/12-11-2019 (ΦΕΚ τ. Β’ 
4258/20-11-2019) και αρ. 457959/1-7-2020 (ΦΕΚ 2763/Β/2020) όπως τροποποιήθηκε και 
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συμπληρώθηκε με τις αριθ. 21947/12-01-2021 (ΦΕΚ 133/Β/19-1-2021) και 411961/24-5-2021 (ΦΕΚ 
2268/Β/2021), Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου 
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής / Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και «Ανάθεση και 
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα. 

21. Τη με αρ.πρωτ.23612/11-1-2022 (ΦΕΚ 9/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./12-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής με θέμα «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 

22. Tην υπ΄αριθ. 625207/23-07-2021 (ΑΔΑ: 690Χ7Λ7-8ΕΘ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3353/τ.Β’/26-07-2021). 

23. Tην υπ΄αριθ. 864073/14-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΤ357Λ7-ΝΛΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης 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 (ΦΕΚ 4832/τ.Β’/19-10-2021), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

24. Tην υπ΄αριθ. 450172/20-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΣΠΚ7Λ7-ΧΗΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης 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 (ΦΕΚ 2697/τ.Β’/01-06-2022), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

25. Την υπ’ αριθ. 2/2022 (ΑΔΑ:63957Λ7-ΓΜ8) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με Θέμα: «Εκλογή 
Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής». 

26. Tην υπ΄αριθμ. 179/2021 (ΑΔΑ: 660Ι7Λ7-Ξ7Χ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου,  με θέμα την  
Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης 2022. 

27. Την υπ’ αριθμ. 169047/30-12-2021 Επικύρωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  

28. Την υπ’ αριθ. 510/2022 (ΑΔΑ:ΨΠΜΕ7Λ7-ΨΩΡ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  της 
Περιφέρειας Αττικής περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής 
υπηρεσιών, καθώς και των Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών καθώς και της 
επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών για το έτος 2022-2023 της Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών της Περιφέρειας 
Αττικής 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 155 «Μεταφορά ΑμεΑ», του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31.07.2017). 
30. Τα έγγραφα της Δ/νσης Παιδείας με αρ.πρωτ. 320315/13-04-2022 με θέμα : «Αίτημα για μεταφορά 

ατόμων της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ» ,  , 326400/14-04-
2022 με θέμα: «Αίτημα για μεταφορά ατόμων της «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΠΕΚ-ΑΜΕΑ)» .  

31. Την υπ’ αρ.56/2022 (ΑΔΑ:ΨΤΟΨ7Λ7-Χ94, ΑΔΑΜ:22REQ010537545)  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 2022 έως και Ιούλιο 2024 
συνολικού ποσού   635.884,52 ( συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναπροσαρμογής του 
τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 10%)  

32. .Τηνυπ’αρ.πρωτ.524612(ΑΔΑ:9Φ5Ξ7Λ7-ΨΑΟ),(ΑΔΑΜ:22REQ010714849) Απόφαση  Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

33. Το Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία 
Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (SIMAP).  

34. 34.Την υπ’αρ.1330/2022(ΑΔΑ:61Κ17Λ7-ΤΩΕ) Απόφαση της Ο.Ε. περί  έγκρισης όρων της 3/2022 
Διακήρυξης Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων . 
για την παροχή υπηρεσιών Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 
155 του Ν.4483/2017. 

35. Την 3/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω 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 31/07/2024 , συνολικού προϋπολογισμού 466.191,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 
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578.076,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Cpv: 60130000-8 – “Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
μεταφορών επιβατών”), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ. 

36   Τους υποβληθέντες φακέλλους των οικονομικών φορέων: 
        - LINE TRAVEL με αρ.πρωτ.755414/03-08-2022 
        - ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ αρ.πρωτ.739561/29-07-2022. 
36. Την με αρ.πρωτ.642195/06-07-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της υπηρεσίας μας προς την αρμόδια 

γνωμοδοτική επιτροπή για Αποσφράγιση Τεχνικής – Οικονομικής Προσφοράς της 3/2022 
Διακήρυξης Μεταφοράς ΑΜΕΑ .  

37. Το με αρ. 9/2022 Πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής το οποίο παρατίθενται κάτωθι: 
                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2022 
 
Στην Καλλιθέα, σήμερα 4/8/2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00 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 Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας / Αξιολόγησης των Διαγωνιστικών Διαδικασιών Σύναψης και Ανάθεσης Δημόσιων 
Συμβάσεων που διενεργεί η Δ/νση Οικονομικών Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής 
που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 510/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΜΕ7Λ7-ΨΩΡ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
Έργο της ανωτέρω επιτροπής στην παρούσα συνεδρίαση είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής καθώς και των Τεχνικών - Οικονομικών Προσφορών της υπ’ αριθ. 3/2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC010859186) Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για 
την παροχή υπηρεσιών Μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του 
Ν.4483/2017, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων ιδρυμάτων : 
-Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ. 
-Εταιρεία Προστασία Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ, από και προς τις εγκαταστάσεις των 
προαναφερόμενων ιδρυμάτων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2024, με συστημικό αριθμό 
διαγωνισμού 161474,1 προϋπολογισμού 466.191,00 € χωρίς ΦΠΑ και 578.076,84 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής που είχε απαρτία παρέστησαν οι εξής: 

1. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Πρόεδρος 
2. Θεοδώρα Τσιουμπρή, Αναπληρωματικό μέλος 
3. Μακράς Ελευθέριος, Αναπληρωματικό μέλος  

Τα τακτικά μέλη Ζωή Καρδάση και Ιωάννης Αδαμόπουλος βρίσκονται σε προγραμματισμένη τακτική 
άδεια. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη : 
1. Την αριθμ. 3/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010859186) Διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών Μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς των εξυπηρετούμενων 
ιδρυμάτων : 
-Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμεΑ. 
-Εταιρεία Προστασία Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ, από και προς τις εγκαταστάσεις των 
προαναφερόμενων ιδρυμάτων από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2024, με συστημικό αριθμό 
διαγωνισμού 161474.1 προϋπολογισμού 466.191,00 € χωρίς ΦΠΑ και 578.076,84 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
2. Την αριθμ. πρωτ. 642195/6-7-2022 πρόσκληση της Διεύθυνσης Οικονομικών προς τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής με θέμα : «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 
Μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (Αμεα) σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, για την 
χρονική περίοδο από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2024 από τον τόπο διαμονής τους στις 
εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και 
αντιστρόφως».  
3. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
διαπίστωσε τα εξής: 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ήταν το Σάββατο 30-7-2022 και 
ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των τεχνικών -  οικονομικών προσφορών, 
σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 642195/6-7-2022 πρόσκληση της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα 
Αθήνας -Τμήμα Προμηθειών, είναι η 4-8-2022 και ώρα 11:00 π.μ. 
Στη συνέχεια η επιτροπή, προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και διαπίστωσε ότι 
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είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα δύο (2) προσφορές οι οποίες είχαν λάβει από το σύστημα τους παρακάτω 
αναφερόμενους μοναδικούς αύξοντες αριθμούς (α/α) : 
 

 
Α/Α 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Α/Α 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 LINE TRAVEL OE  
292185 

 
30/7/2022 

2 ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

 
292251 

 
28/7/2022 

  
 
Επίσης η Επιτροπή παρέλαβε δύο (2) σφραγισμένους φακέλους που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα στο 
Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας από τους ανωτέρω συμμετέχοντες και 
είχαν λάβει τους κάτωθι αριθμούς πρωτοκόλλου.  
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 

1 LINE TRAVEL OE 755414/3-8-2022 

2 ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 739561/29-7-2022 

 
  
Η Επιτροπή αποσφράγισε τους 2 σφραγισμένους φακέλους που είχαν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της 
Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας και προέβη αρχικά στον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
εγγυήσεων συμμετοχής που είχαν υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και διαπίστωσε τα 
αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα : 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 LINE TRAVEL OE Η εγγύηση συμμετοχής είναι σύμφωνη με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 και στο 
παράρτημα IV της αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης.  

2 ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι σύμφωνη με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 και στο 
παράρτημα IV της αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης με 
την παρατήρηση ότι αναφέρεται σε αυτή 
ΟΜΆΔΕΣ Α’, Β’, Γ’ ενώ από το ΕΕΕΣ 
προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας επιθυμεί 
να υποβάλλει προσφορά για την ομάδα Β’. Το 
ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο 
ποσό των 2.000,00 € και καλύπτει την 
προσφορά για την ομάδα Β’.  

  
 
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
διαπίστωσε τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα : 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 LINE TRAVEL OE Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
υπεβλήθησαν είναι πλήρη με την 
παρατήρηση ότι στην σελίδα 3 του ΕΕΕΣ και 
στο ερώτημα «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. 
βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής» ο 
οικονομικός φορέας απάντησε «ΝΑΙ» και 
αναφέρει το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, παρόλο που το 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ δεν αποτελεί επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, κατά την 
έννοια του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, 
επιπλέον. Λόγω της ανωτέρω εσφαλμένης 
απάντησης στο υποβληθέν από αυτήν ΕΕΕΣ, 
δεν εμφανίστηκε και δεν απαντήθηκε το 
ερώτημα «Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή 
να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιαδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή 
δωρεάν;».   

2 ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
υπεβλήθησαν είναι πλήρη και  σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο κεφάλαιο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του 
άρθρου 3 της αριθμ. 3/2022 Διακήρυξης. 

 
 
 
 
Τέλος η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των ανωτέρω οικονομικών 
φορέων και διαπίστωσε τα εξής :   
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1 LINE TRAVEL OE Η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη  με όσα 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 3 της αριθμ. 3/2022 
Διακήρυξης.  

2 ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

Η τεχνική προσφορά είναι σύμφωνη  με όσα 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του άρθρου 3 της αριθμ. 3/2022 
Διακήρυξης. 

 
 
 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί : 
Α) Να γίνει αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα : ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ. 
Β) Να ζητηθεί από τον οικονομικό φορέα : LINE TRAVEL OE να συμπληρώσει, να αποσαφηνίσει ή να 
ολοκληρώσει ή να τεκμηριώσει, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής 
πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει την 
λανθασμένη απάντηση στην σελίδα 3 του ΕΕΕΣ και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στον 
ανωτέρω πίνακα 1.  
 
Στο σημείο αυτό η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε και συνετάχθη το παρόν πρακτικό.  

  
 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 
1) Την έγκριση του με αρ.9/2022 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με την  
αριθ. 3/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  άνω των ορίων για την παροχή 
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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 31/07/2024. 
2) Να οριστεί χρόνος από την επιτροπή και όχι μικρότερος των 10 ημερών ώστε ο οικονομικός φορέας  
LINE TRAVEL OE να προσκομίσει διευκρινήσεις σχετικά με την απάντηση στην σελίδα 3 του ΕΕΕΣ όπως 
αναφέρεται στον Πίνακα 1 του πρακτικού 9/2022. Συγκεκριμένα όπως καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86 περί α) εσφαλμένης συμπλήρωσης του ερωτήματος περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και β) ότι δύναται να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
        ομόφωνα  αποφασίζει 

 
1) Την έγκριση του με αρ.9/2022 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αναφορικά με την  
αριθ. 3/2022 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  άνω 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 31/07/2024. 
2) Τον ορισμό προθεσμίας 10 ημερών, εντός της οποίας ο οικονομικός φορέας  LINE TRAVEL OE πρέπει 
να προσκομίσει διευκρινήσεις σχετικά με την απάντηση στην σελίδα 3 του ΕΕΕΣ όπως αναφέρεται στον 
Πίνακα 1 του πρακτικού 9/2022. Συγκεκριμένα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
περί α) εσφαλμένης συμπλήρωσης του ερωτήματος περί εγγραφής σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων και β) ότι δύναται να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
 

 
 

https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/entypa/ypeythyni_dilosi.pdf
https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/entypa/ypeythyni_dilosi.pdf
https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/entypa/ypeythyni_dilosi.pdf
https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/entypa/ypeythyni_dilosi.pdf
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