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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 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  1991/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, 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: 854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της στις 08-09-2022. 
 

Θέμα 38ο  
Έγκριση του Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης αναφορικά με τον έλεγχο 
διευκρινίσεων και την παραίτηση οικονομικών φορέων από δρομολόγια που τους ανατέθηκαν με την 
υπ’ αρ. 1799/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στα πλαίσια της Πρόσκλησης 11/2022 για 
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών   
 
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 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

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

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 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: 
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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. Την υπ΄αρ. 1520/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπ΄αρ. 1453/2022 Απόφαση του ιδίου Οργάνου 

68. Την υπ΄αρ. 11/2022 Πρόσκληση υποβολής προσφορών  
69. Το υπ΄αρ. 679738/14-7-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα διόρθωση σφάλματος στη 

υπ΄αρ. 11/2022 Πρόσκληση ως προς τα δρομολόγια με αριθμό 86, 87, 88 και 149, 150, 154 
70. Το υπ΄αρ. 713425/22/7/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο ζητήθηκε να 

αφαιρεθούν από την Πρόσκληση 11/2022 τα δρομολόγια με αριθμό 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 42, 43 και 44 τα οποία  θα 
επαναπροκηρυχθούν με νέα αρίθμηση    

71. Το υπ΄αρ. 30/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  
72. Το υπ΄αρ. 30Α/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής,  
73. Από έλεγχο της υπηρεσίας μας στο υπ΄αρ. 30Α/2022 Πρακτικό της Επιτροπής διαπιστώθηκε 

πως στα δρομολόγια που κηρύχθηκαν άγονα έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένα εξ αυτών 
που ακυρώθηκαν με το υπ΄αρ. 713425/22/7/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, τα 
οποία θα επαναπροκηρυχθούν με άλλη αρίθμηση. Συνεπώς άγονα κρίνονται μόνο τα 
δρομολόγια που παρουσιάζονται κατωτέρω στην εισήγησή μας.  

74. Τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της 
μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς 
μαθητών», σύμφωνα με τις οποίες Α. «Στις περιπτώσεις των εκκρεμών κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους 2022-2023 διαγωνισμών…. η οικονομική επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των 
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων 
στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των 
διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι την 
30ή.6.2023» και Β. «Για τους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, αν προέκυψαν νέες 
ανάγκες μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να 
αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ’ 
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ». 

75. Την υπ΄αρ. 1799/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε Ορθή Επανάληψη, με την 
οποία α) ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τον Οικονομικό Φορέα Line Travel, β) ανακηρυχθήκαν 
οι προσωρινοί ανάδοχοι και γ) ανατέθηκε στους προσωρινούς αναδόχους η εκτέλεση των 
δρομολογίων έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και το αργότερο έως τις 30/6/2023.    

76. Το υπ΄αρ. 807611/25-8-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον οικονομικό φορέα Line 
Travel για την προσκόμιση ελλειπόντων δικαιολογητικών και την παροχή διευκρινίσεων  

77. Την από 30/8/2022 απάντηση του οικονομικού φορέα Line Travel μέσω της επικοινωνίας του 
διαγωνισμού  

78. Το υπ΄αρ. 41/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο: 

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 41/2022 
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Στην Αθήνα, την Τετάρτη 07/09/2022 και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 61/2022 

(ΑΔΑ:ΩΣΣΧ7Λ7- Ρ4Γ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 109/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜ47Λ7-

ΟΘΞ), 333/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Φ87Λ7-ΞΨ4) και 522/2022 (ΑΔΑ: ΨΑ467Λ7-ΘΞ9) 

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα: η Πρόεδρος Δήμητρα Τσιρώνη, τα τακτικά μέλη 

Ισμήνη Πολίτη, Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα, Ασπασία Νάκου και το αναπληρωματικό 

μέλος Αναγνωστοπούλου Σοφία. 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 

διάταξης: 

Αξιολόγηση των ζητούμενων ελλειπόντων δικαιολογητικών και των 

ζητούμενων διευκρινίσεων του οικονομικού φορέα Line Travel, μέσω της 

επικοινωνίας του διαγωνισμού (Πρόσκληση 11/2022) στο πλαίσιο του Δυναμικού 

Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά 

έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:Το υπ. αρ. 

844738/6-9-2022 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την 

Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 

• Τ

ο υπ. αρ. 807611/25-8-2022 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς τον οικονομικό φορές LINE TRAVEL O.E. περί παροχής 

διευκρινήσεων 

• Τ

ο με αρ. 30Α/2022 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής 
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• Τ

η Διακήρυξη 4/2022 (Συστημικός Αριθμός 168599) 

• Τ

ην Πρόσκληση 11/2022 προς τους οικονομικούς φορείς 

• Τ

ην με αριθμό απόφαση Ορθή επανάληψη 1799/2022 (ΑΔΑ: 99ΖΞ7Λ7-ΔΨ5) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε: «η παροχή 

διευκρινίσεων και η προσκόμιση ελλειπόντων δικαιολογητικών (φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς) 

από τον Οικονομικό Φορέα LINE TRAVEL Ο.Ε. εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 Ν.4412/2016, καθώς τα υποβληθέντα 

με τη προσφορά του έγγραφα (οικονομική προσφορά, ΥΔ και εγγυητική επιστολή) 

παρουσιάζουν αποκλίσεις». 

• Τ

ην από 30/8/2022 απάντηση της εταιρείας LINE TRAVEL Ο.Ε. μέσω της επικοινωνίας 

του διαγωνισμού (Πρόσκληση 11/2022) 

• Τ

ον με αριθμό πρωτ. 819765/31-8-2022 φυσικό φάκελο της εταιρείας LINE TRAVEL 

Ο.Ε. που κατατέθηκε στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών Κεντρικού Τομέα. 

Με το πρακτικό 30Α της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, ζητήθηκε από τον 

οικονομικό φορέα LINE TRAVEL Ο.Ε., που έχει δώσει  για τα δρομολόγια με Α/Α: 

50, 52, 80, 130 και 131 την χαμηλότερη τιμή, να δώσει διευκρινίσεις γιατί η 

οικονομική του προσφορά, η υπεύθυνη δήλωση και η εγγυητική επιστολή ανέφεραν 

διαφορετικά δρομολόγια και για ποια δρομολόγια, εν τέλει, υποβάλλει προσφορά.  

Επιπλέον ζητήθηκε με το ίδιο πρακτικό, σύμφωνα με το άρθρο 102 

Ν.4412/2016, να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να 

αξιολογηθούν μετέπειτα οι οικονομικές προσφορές για τα συγκεκριμένα δρομολόγια 

(50, 52, 80, 130 και 131). 

Με το υπ. αρ. 807611/25-8-2022 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς τον οικονομικό φορές LINE TRAVEL O.E. ζητήθηκαν 

διευκρινήσεις. Σε απάντηση του εγγράφου αυτού, ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε την 
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από 30/8/2022 ψηφιακά υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση, συμπληρωματική 

εγγυητική επιστολή και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα παραπάνω δικαιολογητικά και ομόφωνα 

γνωμοδοτεί ότι: 

Η εγγυητική που κατατέθηκε, ως συμπληρωματικό στοιχείο, δεν δύναται 

να γίνει αποδεκτή διότι αυτό συνιστά εκ των υστέρων ανεπίτρεπτη μεταβολή της 

υποβληθείσας προσφοράς, και ως εκ τούτω απορρίπτεται συνολικά η προσφορά 

του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Περιεχόμενο 

Φακέλων Προσφορών» § 1 «Φάκελος- Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», 

εδ. 1.2 της Πρόσκλησης 11/2022 περί υποβολής οικονομικών προσφορών. 

Κατόπιν των ανωτέρων, για τα δρομολόγια με Α/Α: 50, 52, 80, 130 και 131, 

που τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο είχε προσφέρει ο οικονομικός φορέας LINE 

TRAVEL Ο.Ε., προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται  ο επόμενος κατά σειρά 

προσφέρων, με τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, όπως φαίνεται στον κάτωθι 

πίνακα. 

 

Α/Α 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ

ΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ / 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ / 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

x525ΗΜ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΔΙΑΓΩΝ

ΙΣΜΟΣ 

– 

ΠΡΟΥΠ

ΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

50 

Δρομ. 50. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΚΩΦΩΝ - 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ: 

ΜΑΝΔΡΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 74,30 39.007,50 € 82,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

Κ ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

78,30 41.107,50 € 82,00 

 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

52 

Δρομ. 52. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΚΩΦΩΝ - 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ: 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 57,70 30.292,50 € 62,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ,,ΑΛΕΞ

ΑΝΔΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 
59,60 31.290,00 € 62,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 

80 

Δρομ. 80. 1ο 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 174,00 91.350,00 € 205,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
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ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΠΑΠ: 

ΜΑΓΟΥΛΑ- 

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ- 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

198,00 103.950,00 € 205,00 

 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

130 

Δρομ. 130. ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 

ΜΑΡΟΥΣΙ-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-

ΙΛΙΣΙΑ-ΒΥΡΩΝΑΣ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

LINE TRAVEL ΟΕ 174,00 91.350,00 € 184,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

182,00 95.550,00 € 184,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

131 

Δρομ. 131. ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 

ΠΑΛΛΗΝΗ-

ΧΟΛΑΡΓΟΣ-

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

LINE TRAVEL ΟΕ 179,00 93.975,00 € 189,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 

185,00 97.125,00 € 189,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

  
 

79. Τις ΥΔ των οικονομικών φορέων «Κ. ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ» και «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ», με τις οποίες δηλώνουν ότι 
παραιτούνται από ορισμένα δρομολόγια που τους ανατέθηκαν με την υπ αρ. 1799/2022 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

80. Το 42/2022 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο: 

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 42/2022 

 

Στην Αθήνα, την Πέμπτη 08/09/2022 και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 61/2022 

(ΑΔΑ:ΩΣΣΧ7Λ7- Ρ4Γ), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 109/2022 (ΑΔΑ:ΩΔΜ47Λ7-ΟΘΞ), 333/2022 

(ΑΔΑ: Ψ9Φ87Λ7-ΞΨ4) και 522/2022 (ΑΔΑ: ΨΑ467Λ7-ΘΞ9) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα: η Πρόεδρος Δήμητρα Τσιρώνη, τα τακτικά μέλη 

Ισμήνη Πολίτη, Ασημακοπούλου Κωνσταντίνα, Ασπασία Νάκου και το 

αναπληρωματικό μέλος Αναγνωστοπούλου Σοφία. 

Εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 

διάταξης: 

Γνωμοδότηση, βάσει των Υπεύθυνων Δηλώσεων των οικονομικών φορέων, περί 

παραίτησής τους από δρομολόγια που τους ανατέθηκαν με την υπ΄αρ. 1799/2022 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Πρόσκληση 11/2022 στο πλαίσιο του Δυναμικού 
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Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 

2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025). 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

• Τ

ο υπ. αρ. 854964/8-9-2022 έγγραφο-πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς την Πενταμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή. 

• Τ

ην υπ. αρ. 807454/25-8-22 Ανακοίνωση προσωρινής ανάθεσης της Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ προς τους προσωρινούς μειοδότες. 

• Τ

ο με αρ. 30Α/2022 πρακτικό της Πενταμελούς Επιτροπής 

• Τ

η Διακήρυξη 4/2022 (Συστημικός Αριθμός 168599). 

• Τ

ην Πρόσκληση 11/2022 προς τους οικονομικούς φορείς. 

• Τ

ην απόφαση 1799/2022 ορθή επανάληψη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής (ΑΔΑ: 99ΖΞ7Λ7-ΔΨ5) 

• Τ

ην από 5/9/22  ψηφιακά υπογεγραμμένη Υ.Δ. του οικονομικού φορέα «Κ. ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

• Τ

ην από 7/9/22  ψηφιακά υπογεγραμμένη Υ.Δ. του οικονομικού φορέα 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ» 

• Τ

ην από 8/9/22  ψηφιακά υπογεγραμμένη Υ.Δ. του οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗ» 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή:  

Κάνει αποδεκτές τις παραιτήσεις των κάτωθι μεταφορέων για τα εξής δρομολόγια και 

σύμφωνα με τη παράγραφο 4.3.1.2 του άρθρου 4.3 της Διακήρυξης 4/22, η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, και ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ της κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που 

είχαν κατατεθεί στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, ως προς τα ποσά που αντιστοιχούν στα 

δρομολόγια για τα οποία αποσύρουν την προσφορά τους. 

Παραιτήσεις των 

οικονομικών 

φορέων: 

Αρ. 

δρομολογίω

ν 

Παρατηρήσεις: 

Κ. ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

92, 94 

Στις 5/9/22 υπέβαλλε ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υ.Δ. 

παραίτησης. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ 
87 

Στις 7/9/22 υπέβαλλε ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υ.Δ. 

παραίτησης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗ 
139, 142 

Αρχικά, με την από 5/9/22 

Υ.Δ. ζήτησε τριήμερη 

παράταση για την υποβολή 

των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Στις 8/9/22 

υπέβαλλε νέα ψηφιακά 

υπογεγραμμένη Υ.Δ. 

παραίτησης. 

 

Παραιτήσεις των 

οικονομικών 

φορέων: 

Αρ. 

δρομολογίω

ν 

Το ποσό της Εγγυητικής 

Επιστολής που καταπίπτει: 

Κ. ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ 

92, 94 257,25 ευρώ 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ 
87 

215,25 

ευρώ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗ 
139, 142 

761,25 

ευρώ 

Τα δρομολόγιο 92, 94 139 κηρύσσονται άγονα, καθώς ο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ»  και ο «Κ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που 

παραιτήθηκαν, ήταν οι μοναδικοί προσφέροντες. 

Στο δρομολόγιο 142, κηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο δεύτερος (2ος) στην σειρά 

προσφέρων οικονομικός φορέας «HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με τιμή 

προσφοράς  ημερήσιου κόστους  143,00 €. 

Στο δρομολόγιο 87, κηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο δεύτερος (2ος) στην σειρά 

προσφέρων οικονομικός φορέας «Κ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

με τιμή προσφοράς ημερήσιου κόστους  81,30 €. 

 
81. Αναφορικά με τον οικονομικό φορέα Line Travel ισχύουν τα εξής: 
Α) προσκόμισε τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας τα οποία ίσχυαν 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του και άρα γίνονται δεκτά, 
Β) διευκρίνισε πως τα σωστά δρομολόγια για τα οποία υπέβαλε προσφορά είναι αυτά που 
αναφέρονται στην οικονομική του προσφορά και προς διόρθωση της ήδη κατατεθείσας 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής η οποία υπολειπόταν του 0,5% της εκτιμώμενης δαπάνης του 
συνόλου των εν λόγω δρομολογίων, κατέθεσε νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή  ποσού 
750€.  
Σύμφωνα με την παρ. 12 του αρ. 72 του Ν. 4412/2016 “Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα 
κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της διακήρυξης ή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 
οποίο απευθύνεται και 
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο 
της σύμβασης. 
Κατά πάγια νομολογία (ενδεικτικά  αναφέρουμε τις αποφάσεις ΑΕΠΠ 102/2017, 198 και 
341/2018, 1253/2020 και την Ειδική έκθεση 1/2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ) «η μη συμμόρφωση της 
εγγυητικής επιστολής προς τις απαιτήσεις της διακήρυξης καθιστά αυτήν απαράδεκτη και 
επιφέρει την απόρριψη της προσφοράς του υποψήφιου οικονομικού φορέα στο σύνολό της, 
εφόσον οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν πληρούν τους ουσιώδεις όρους που τέθηκαν 
από τη διακήρυξη».  
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η υποβληθείσα εγγυητική επιστολή του εν λόγω οικονομικού 
φορέα πάσχει ως προς το ελάχιστο περιεχόμενό της, όπως αυτό ορίζεται τόσο στον Ν. 
4412/2016 όσο και στη Διακήρυξη 4/2022 και την Πρόσκληση 11/2022 και συγκεκριμένα ως προς 
το ύψος αυτής το οποίο ανέχεται σε 7.812€ αντί του ορθού 8.300,25€. Η δε σχετική πλημμέλεια 
δεν αφορά ένα επουσιώδες τυπογραφικό ή αριθμητικό λάθος, το οποίο ενδεχομένως να 
μπορούσε να θεραπευτεί. Επιπροσθέτως, η σχετική διάταξη του αρ. 102 του Ν. 4412/2016 
σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά τη συμπλήρωση στοιχείων των 
προσκομιζόμενων από τον υποψήφιο στη διαγνωστική διαδικασία εγγυητικών επιστολών, δεν θα 
πρέπει να αφορά σε ουσιώδες στοιχείο αυτής, αλλά σε de minimis πλημμέλεια σε αυτή και 
πρέπει να εφαρμόζεται στο μέτρο που δεν εισάγει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο διάκριση υπέρ του 
υποψηφίου σε σχέση με τους λοιπούς οικονομικούς φορείς ή άνιση μεταχείριση μεταξύ τους, ούτε 
να είχε ως συνέπεια αθέμιτη ευνοϊκή μεταχείρισή του, ούτε να συνιστά ουσιώδη αλλοίωση της 
προσφοράς του ή να προσδίδει σε αυτόν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις 
προσφορές των υπόλοιπων υποψηφίων.     
Για τους ανωτέρω λόγους η προσφορά του οικονομικού φορέα Line Travel πρέπει να 
απορριφθεί.     
82. Τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 72 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες η εγγύηση 

συμμετοχής καταπίπτει αν ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος της.  

83. Το υπ΄αρ. 863926/12-9-2022 Έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας με το οποίο διαβιβάστηκαν 
στην Υπηρεσία μας νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά την δημοσίευση των σχετικών 
διαγωνισμών   

 
Η Υπηρεσία εισηγείται 

 
Την έγκριση των υπ΄αρ. 41 και 42/2022 Πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα: 
Α) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Line Travel ΟΕ για τα δρομολόγια στα 
οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, ήτοι τα με α/α 50, 52, 80, 130 και 131 και την ανάδειξη 
προσωρινού μειοδότη του επόμενου κατά σειρά οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 
  

Α/Α 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡ

ΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ / 

ΗΜΕΡΗΣΙ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

/ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

x525ΗΜ 

(ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΔΙΑΓΩ

ΝΙΣΜΟ

Σ – 

ΠΡΟΥΠ

ΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣ

Α 

ΤΙΜΗ 

 

 

 

Παρατηρήσεις 

50 

Δρομ. 50. 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΚΩΦΩΝ - 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ: 

ΜΑΝΔΡΑ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 74,30 39.007,50 € 82,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ

Ι 

Κ ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

78,30 41.107,50 € 82,00 

 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 
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52 

Δρομ. 52. 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

ΚΩΦΩΝ - 

ΒΑΡΗΚΟΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ: 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ

Η - ΣΧΟΛΕΙΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 57,70 30.292,50 € 62,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ

Ι 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ,,ΑΛ

ΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΙΩΑΝΝ

ΗΣ 

59,60 31.290,00 € 62,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 

80 

Δρομ. 80. 1ο 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΛΕΠΑΠ: 

ΜΑΓΟΥΛΑ- 

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ- 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 

LINE TRAVEL ΟΕ 174,00 91.350,00 € 205,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ

Ι 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕ 

198,00 103.950,00 € 205,00 

 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

130 

Δρομ. 130. 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 

ΜΑΡΟΥΣΙ-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-

ΙΛΙΣΙΑ-

ΒΥΡΩΝΑΣ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

LINE TRAVEL ΟΕ 174,00 91.350,00 € 184,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ

Ι 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕ 

182,00 95.550,00 € 184,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

131 

Δρομ. 131. 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 

ΠΑΛΛΗΝΗ-

ΧΟΛΑΡΓΟΣ-

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

LINE TRAVEL ΟΕ 179,00 93.975,00 € 189,00 

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑ

Ι 

ΑΦΟΙ Μ ΚΑΙ Γ 

ΚΑΚΑΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΕ 

185,00 97.125,00 € 189,00 

 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 
Β) Την κήρυξη των δρομολογίων 92, 94 και 139 ως άγονων καθώς οι οικονομικοί φορείς «Κ. ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ» οι οποίοι παραιτήθηκαν από αυτά ήταν 
οι μοναδικοί προσφέροντες  
 
Γ)  Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επόμενου κατά σειρά οικονομικού φορέα στα δρομολόγια 
87 και 142, ως ακολούθως: 
 

87 

Δρομ. 87. 1ο 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΠΑΠ: 

ΣΠΑΤΑ -

ΓΕΡΑΚΑΣ -

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

ΛΑΣ,,ΑΠΟΣΤΟ

ΛΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙ

ΟΣ 

76,30 40.057,50 € 82,00 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Κ ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ

ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

81,30 42.682,50 € 82,00 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
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142 

Δρομ. 142. ΕΙΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΔΔΕ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - 

ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ: 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ-Ν. 

ΚΟΣΜΟΣ-ΔΑΦΝΗ-

ΥΜΗΤΤΟΣ-

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ,,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗ

ΜΗΤΡΙΟΣ 

138,90 72.922,50 € 145,00 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

HELLENIC SUN 

TRAVEL 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

Σ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

143,00 75.075,00 € 145,00  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  

     

 
 
Δ) Την ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων 87 και 142 στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο 
μέχρι την 30.6.2023.  
 
Ε) Την εν μέρει κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων που παραιτήθηκαν 
από τα ως άνω δρομολόγια ως ακολούθως: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Αρ. 

δρομολογίων 

Ποσό της Εγγυητικής 

Επιστολής που καταπίπτει: 

Κ. ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 92, 94 257,25 ευρώ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ 87 215,25 ευρώ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗ 139, 142 761,25 ευρώ 

 
  
ΣΤ) Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια του υπ΄αρ. 
863926/12-9-2022 Εγγράφου της Διεύθυνσης Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391 
του Ν. 4957/2022 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών». 

 

 
Στη συνέχεια ο Προεδρος της Οικονομικής Επιτροπής διευκρινίζει στα Μέλη της Επιτροπής τα εξής: 

• Το αρ. 102, του ν. 4412/2016, που επικαλείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή τροποποιήθηκε με 
το αρ. 42, του ν. 4782/2021, το οποίο αναφέρει:  

«Το άρ. 102 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς 
φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται 
ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα 
έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
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μεγαλύτερής των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης». 
Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4782, σχετικά με το λόγο θέσπισης του συγκεκριμένου άρθρου 
αναφέρεται μεταξύ των άλλων: Με το αρ. 42 αναμορφώνονται πλήρως και απλοποιούνται οι 
διατάξεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων 
της προσφοράς, με σκοπό τον περιορισμό των αδικαιολόγητων αποκλεισμών των οικονομικών 
φορών για αυστηρά τυπικούς λόγους, ενώ πληρούνται κατ’ ουσίαν οι προϋποθέσεις συμμετοχής. 
…………… Η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί ουσιαστική μετατόπιση του εθνικού θεσμικού 
πλαισίου πλησιέστερα προς το πνεύμα της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ (παρ. 3 άρ. 56) της οποίας τη 
διατύπωση, ουσιαστικά, υιοθετεί. 
Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία χάριν της ανάπτυξης του ευρύτερου δυνατού υγιούς 
ανταγωνισμού, της κάμψης της τυπολατρείας και του φορμαλισμού και της διευκόλυνσης της 
πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, προς όφελος της 
επιτυχούς έκβασης των διαγωνιστικών διαδικασιών και της καλύτερης εξυπηρέτησης του δημοσίου 
συμφέροντος. ……» 
Επίσης η νομολογία που επικαλείται η Δ/νση που εισηγείται το θέμα είναι αποφάσεις οι οποίες 
εκδόθηκαν πριν την εφαρμογή του προαναφερόμενου άρθρου, δηλ.  όταν ίσχυε το αρ. 107 του ν. 
4412/2016 το οποίο πλέον έχει αντικατασταθεί.  
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, για λόγους δημοσίου συμφέροντος (χαμηλότερη οικονομική 
προσφορά), θα πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτά τα υπ’ αρ. 41 & 42/2022 πρακτικά της αρμόδιας 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 
 Να μην γίνει δεκτή η πρόταση για απόρριψη της προσφορά του οικονομικού φορέα Line Travel ΟΕ 
για τα δρομολόγια 50, 52, 80, 130 και 131,  να μην αναδειχθεί μειοδότης ο οικονομικός φορέας που 
έδωσε την επόμενη χαμηλότερη οικονομική προφορά και να επιστραφεί στη Γνωμοδοτική Επιτροπή 
προκειμένου να εξετάσει την οικονομική προσφορά της εταιρείας Line Travel ΟΕ εφαρμόζοντας τα 
προβλεπόμενα στο αρ. 42, του ν. 4782/2021.  
 

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

 
Την εν μέρει έγκριση των υπ’ αρ. 41 & 42 /2022 πρακτικών της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγηση και συγκεκριμένα: 
Α) Τη μη ανάδειξη μειοδότη για τα δρομολόγια 50, 52, 80, 130 & 131 και την επανεξέταση των 
συμπληρωματικών στοιχείων που κατέθεσε η εταιρεία  Line Travel ΟΕ από την  αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 42 του  ν. 4782/2021. 
Β) Την κήρυξη των δρομολογίων 92, 94 και 139 ως άγονων καθώς οι οικονομικοί φορείς «Κ. ΔΗΜΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ» οι οποίοι παραιτήθηκαν από αυτά ήταν 
οι μοναδικοί προσφέροντες  
Γ)  Την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επόμενου κατά σειρά οικονομικού φορέα στα δρομολόγια 
87 και 142, ως ακολούθως: 
 

87 

Δρομ. 87. 1ο 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΕΛΕΠΑΠ: 

ΣΠΑΤΑ -

ΓΕΡΑΚΑΣ -

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ

ΛΑΣ,,ΑΠΟΣΤΟ

ΛΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙ

ΟΣ 

76,30 40.057,50 € 82,00 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

Κ ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ

ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

81,30 42.682,50 € 82,00 ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  
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142 

Δρομ. 142. ΕΙΔΙΚΟ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΔΔΕ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - 

ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ: 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ-Ν. 

ΚΟΣΜΟΣ-ΔΑΦΝΗ-

ΥΜΗΤΤΟΣ-

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ,,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗ

ΜΗΤΡΙΟΣ 

138,90 72.922,50 € 145,00 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 

HELLENIC SUN 

TRAVEL 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ

Σ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

143,00 75.075,00 € 145,00  ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ  

     

Δ) Την ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων 87 και 142 στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο 
μέχρι την 30.6.2023.  
Ε) Την εν μέρει κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών των οικονομικών φορέων που παραιτήθηκαν 
από τα ως άνω δρομολόγια ως ακολούθως: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 

Αρ. 

δρομολογίων 

Ποσό της Εγγυητικής 

Επιστολής που καταπίπτει: 

Κ. ΔΗΜΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 92, 94 257,25 ευρώ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑ 87 215,25 ευρώ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΟΥΡΔΟΥΤΗ 139, 142 761,25 ευρώ 

  
ΣΤ) Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια του υπ΄αρ. 
863926/12-9-2022 Εγγράφου της Διεύθυνσης Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 391 
του Ν. 4957/2022 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών». 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

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