
 
 

 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 44/2018  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 978/2018 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, Β/θμιας και Α/θμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο Σουνίου, Νηπιαγωγείο Ωραίου και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
20.707,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 4 Οκτωβρίου 2018 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. 6344/28-9-2018 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) 1) Πέτροβιτς Δημήτριος Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) 
Γεωργιτσόπουλος Χρήστος μέλος, 3) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος, 4) Τσολάκης Σταύρος 
αναπληρωματικό μέλος, 5) Καραλίδης Φώτιος μέλος, 6) Γρανάς Αρχέλαος μέλος και 7) Τσαλδαρίδης 
Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Αλατζά – Παπαδοπούλου Κυριακούλα Aντιπρόεδρος της Οικονομικής 
επιτροπής, 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) Αντωνιάδης Κωνσταντίνος μέλος και 5) 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 μόνο τα εφτά 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. 

 
Ύστερα από την συζήτηση του 5ου θέματος, προσήλθαν στην συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής 
επιτροπής Καραλίδης Φώτιος, Γρανάς Αρχέλαος και Τσαλδαρίδης Αναστάσιος. 
 
Μετά την συζήτηση του 15ου θέματος αποχώρησε μόνιμα από την συνεδρίαση το μέλος της 
Οικονομικής επιτροπής Γρανάς Αρχέλαος 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 978: Εισηγούμενη το τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα η Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού 
της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ.: 151585 /ΞΔΔΟ 4712/3-10-2018 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής την από 28-9-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:  
 
Σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 2293/17-09-2018 και τα αριθμ. πρωτ. 2371/24-09-2018 έγγραφα της Δ/νσης 
Ανάπτυξης γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η ανάγκη μετακίνησης μαθητών, Β/θμιας και Α/θμιας 
Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο Σουνίου, Νηπιαγωγείο Ωραίου και Ιεροσπουδαστήριο Εχίνου) της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με την τακτική συγκοινωνία.  
Για τη διαδικασία της νέας διαπραγμάτευσης θα προηγηθεί ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.  

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης». 
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3. Τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου. 
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με τα αρθ.21 και 23 του 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

6. Το άρθρο έβδομο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (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». 

7. Την υπ΄ αριθ. 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων 
από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 4217 Β’/26-09-2018). 

8. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/14-7-2014) «Ρυθμίσεις 
Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.2 του 
άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014) σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται : «4. Τα νέα 
δρομολόγια τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και δεν μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με τις τυχόν προβλεπόμενες προαιρέσεις των διακηρύξεων δύνανται να ανατεθούν 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τηρούμενων των προϋποθέσεων διαφάνειας και 
ανταγωνισμού.»    

9. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ψηφισθέντος στις 31/08/2016 Νόμου «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Νόμος 4415 ΦΕΚ 
159/Α/06-09-16) 

10.  Τα υπ΄ αρθμ. 2293/17-09-2018 και τα αριθμ. πρωτ. 2371/24-09-2018 έγγραφα της Δ/νσης 
Ανάπτυξης  

 
   Κατόπιν των ανωτέρω, Υπηρεσία   

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση ανάθεσης των παρακάτω νέων δρομολογίου του πίνακα «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΑ», ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης, για την μεταφορά μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018-2019,  με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449/Β’/14-6-2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 
17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014) και του άρθρου 63 του Ν. 4415 (ΦΕΚ 159/Α/06-09-16).  

   
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: 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάθεση των παρακάτω νέων δρομολογίου του πίνακα «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΙ ΝΕΑ», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εισήγησης, 
για την μεταφορά μαθητών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για το σχολικό έτος 2018-2019, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1449/Β’/14-
6-2013), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014) και του άρθρου 63 του Ν. 4415 (ΦΕΚ 159/Α/06-09-
16).  
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Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  978/2018. 
 

 
 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

               ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 

    ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
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