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Του  Πρακτικού αριθ. 38/2017 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 708/2017 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ν. Έβρου στα 
σχολεία των Μεταξάδων. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 5 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 5744/29-9-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. 
  Παρόντες ήταν: οι κ.κ. 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Τσολάκης 
Σταύρος αναπληρωματικό μέλος, 3) Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 4) Αλατζά – Παπαδοπούλου 
Κυριακούλα μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 6) Μουσταφά Μετίν μέλος, 7) Καραλίδης 
Φώτιος μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος αναπληρωματικό μέλος και 9) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος  
αναπληρωματικό μέλος.  
   Απόντες ήταν οι: κ. κ. 1) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 3) Λασκαρίδης Παντελής μέλος,  οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα και τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
   
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της Οικονομικής επιτροπής Καραλίδης Φώτιος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 708: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Έβρου με το υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.:3459/3-10-2017 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την  
υπ. αριθμ.  ΕΞ.: 3175/3-10-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα, 

2. το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», 
3. τα αρθρ. 7 & 9 του Νόμου 4089 (ΦΕΚ 206/Α’/26-10-2012) ‘Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά 
αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.’,  

4. την υπ' αριθ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400/Β'/20-12-2012) “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων”, 

5. το ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α’/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων», 
6. το ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011)  άρθρο 1 «Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων – Σκοπός» και το άρθρο 4 παρ.3 «Λειτουργική ανεξαρτησία» όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86/Α/2012), 

7. τις αρ. πρωτ. 6086/20-01-2017 (ΑΔΑ: Ω4Ζ77ΛΒ-1ΓΙ/24-01-17, ΑΔΑΜ: 17REQ005727280) και 
4102/2-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΟ97ΛΒ-31Ρ/2-10-17, ΑΔΑΜ: 17REQ002027087) αποφάσεις ανάληψης.  

8. την υπ. αρ. ΟΙΚ/559/08/02/2017 (ΑΔΑ ΩΑΤ07ΛΒ-3ΟΣ, ΑΔΑΜ: 117SYMV005782416) σύμβαση για 
τη μεταφορά μαθητών από τον Πιπερούδη Πασχάλη  
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9. την υπ’ αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (ΦΕΚ 1449/Β’/14-06-2013) «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 

10. το άρθρο 63 του υπ΄ αριθ. 4415/6-9-2016 νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» 

11. την υπ’ αριθ. 27577/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2908/Β’/13-09-2016) για την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 
υπ΄αριθμ. 24001 ΚΥΑ που αφορά στη «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες», 

12. Την αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα ενιαίου τύπου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»  

13. Το αρ. πρωτ. 7244/14-09-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη 
μεταφορά μαθητών Δ.Σ. Μεταξάδων στη Νέα σχολική χρονιά 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την τροποποίηση του παρακάτω  δρομολογίου ταξί που πραγματοποιείται από τον ανάδοχο κ. 
ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως εξής: 
 
ΑΠΟ 
ΔΑΦΝΗ ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά  4 μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 42,53 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΣΕ 
ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ ΔΑΦΝΗ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά  2 μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 26,44 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΑΠΟ 
ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά  4 μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης για την άφιξη 
από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 25,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΣΕ 
ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά  3 μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 30,62 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Η τροποποίηση ισχύει από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως τη λήξη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά η 
σύμβαση ισχύει ως έχει. 
 
Το ημερήσιο κόστος των διαδρομών (χωρίς ΦΠΑ) μειώνεται κατά το ποσό των 11,18 ευρώ. 
Το συνολικό κόστος της μείωσης για 370 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται στο ποσό των 4136,6 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 

 
Το τροποποιημένο δρομολόγιο έχει τιμολογηθεί με τη μέση τιμή πετρελαίου κίνησης Ιανουαρίου 2016 
(1,021 ευρώ) όπως το αρχικό δρομολόγιο του διαγωνισμού.  

 
Εισηγούμαστε η τροποποίηση να έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα έναρξης λειτουργίας των Σχολείων.  

          
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν.4071/2012:  

ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την τροποποίηση του παρακάτω δρομολογίου ταξί που πραγματοποιείται από τον ανάδοχο κ. 
ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως εξής: 
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ΑΠΟ 
ΔΑΦΝΗ ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά 4 μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 42,53 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΣΕ 
ΕΛΑΦΟΧΩΡΙ ΔΑΦΝΗ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά 2 μαθητών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 26,44 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΑΠΟ 
ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά  4 μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης για την άφιξη 
από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 25,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
ΣΕ 
ΧΙΟΝΑΔΕΣ ΔΟΞΑ ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ (άφιξη και επιστροφή): Μεταφορά 3 μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
για την άφιξη από τον τόπο κατοικίας του και την  επιστροφή τους σ΄ αυτόν.  
Ημερήσιο κόστος διαδρομής: 30,62 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
Η τροποποίηση ισχύει από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017 έως τη λήξη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά η 
σύμβαση ισχύει ως έχει. 
 
Το ημερήσιο κόστος των διαδρομών (χωρίς ΦΠΑ) μειώνεται κατά το ποσό των 11,18 ευρώ. 
Το συνολικό κόστος της μείωσης για 370 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται στο ποσό των 4136,6 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ 
Το τροποποιημένο δρομολόγιο έχει τιμολογηθεί με τη μέση τιμή πετρελαίου κίνησης Ιανουαρίου 2016 
(1,021 ευρώ) όπως το αρχικό δρομολόγιο του διαγωνισμού.  

 
Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από την ημέρα έναρξης λειτουργίας των Σχολείων.  
 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  708/2017. 
 

 
 

                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                        ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΡΥΡΟΣ    
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΑΛΑΤΖΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΤΙΝ                                                          

ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
   ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
   ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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