
 
 

 
 
 
 

Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Του  Πρακτικού αριθ. 10/2019  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 242/2019 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος 2018-2019, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 23.821,52 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 
 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 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. 1122/1-3-2019 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) Αλατζά – 
Παπαδοπούλου Κυριακούλα Αντιπρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής  3) Γεωργιτσόπουλος 
Χρήστος μέλος, 4), Μοσχοφίδου –Βλάχου Ελεονώρα μέλος,  5) Καραλίδης Φώτιος  μέλος,  6) 
Γρανάς Αρχέλαος μέλος και  7) Τσαλδαρίδης Αναστάσιος αναπληρωματικό μέλος. 
   Απόντες ήταν οι: κ.κ. : 1) Εξακουστός Κωνσταντίνος μέλος 2) Μουσταφά Μετίν μέλος, 3) 
Λασκαρίδης Παντελής οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα μόνο τα επτά μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Τσολάκης Σταύρος προσήλθε στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής από την συζήτηση του δευτέρου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 

 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε Ομόφωνα από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 
168 του Ν.3852/2010 η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. 
 
Αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα  μέλη Καραλίδης 
Φώτιος , Γρανάς Αρχέλαος, Τσαλδαρίδης Αναστάσιος από την συζήτηση των θεμάτων εκτός 
ημερησίας διάταξης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 242: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού 

της Π.Ε. Έβρου με το υπ’ αριθμ. οικ. 1110/4-3-2019 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής 
τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

i. Το Ν.4071 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» 

ii. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

iii. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης» 

iv.  Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».  

v. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 63 του Νόμου 4415/2016 ΦΕΚ 159/Α/06-09-16) «Ρυθμίσεις για 
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» οι οποίες 
ορίζουν ότι «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη 
των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν 
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προσφορές, είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες…. Η Οικονομική Επιτροπή 
μπορεί με απόφασή της … να αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, 
ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α΄147), με τους ίδιους ή τροποποιημένους 
όρους, και κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
από την ενιαία ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 
παρ. 1 του Ν.4563/18  

vi. Η με Α.Π5153/29-11-2018 (ΑΔΑ: 62ΙΧ7ΛΒ-Α68, ΑΔΑΜ: 18REQ004142024) πολυετής Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους  10.000,00 € στον ΚΑΕ 4191.0821.0009 «Μεταφορά μαθητών 
σχολικού έτους 2018-2019» για το έτος 2018 και ύψους 10.000,00 € για το έτος 2019, η οποία 
καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 12  

vii. Την έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2018-2019 
σύμφωνα με την αριθ. 1257/2018 (ΑΔΑ: ΨΖΘΝ7ΛΒ-ΣΒ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Π.Α.Μ.Θ.    

viii. Την έγκριση προσφυγής στην διαδικασία επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 
2018-2019 σύμφωνα με την αριθ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω2Α27ΛΒ-5ΝΙ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ.  

ix. Την με Α.Π. 675/01-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΙΕΗ7ΛΒ-3Ν5, ΑΔΑΜ:19PROC004399878) Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης των νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για το σχολικό έτος 2018-2019. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του από 04/03/2019 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  2018-2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 19.210,90 €  της διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 675/01-02-2019 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδότησε για την 
ανάθεση των δρομολογίων, στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 1% 
ανά δρομολόγιο.   

 
Συγκεκριμένα το πρακτικό ανέφερε τα εξής : « Για την ανάθεση  κατόπιν διαπραγμάτευσης νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με 
λεωφορεία για το σχολικό έτος 2018-2019 
 (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αριθ. πρωτ. 675/01-02-2019) 
 
 
Στην Αλεξανδρούπολη, στις 14 Ιανουαρίου  2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ.  προσήλθαν για 
συνεδρίαση, για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με λεωφορεία για το σχολικό έτος 2018-2019 της αριθμ.675/01-02-2019 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα παρακάτω μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών  και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που θα διενεργήσει η Π.Ε. 
Έβρου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την συγκρότησή της,  
 
1. Σιταρίδης Ιωάννης ΠΕ Κτηνιάτρων, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 

(πρόεδρος) 
2. Καρασάνη Ανθούλα ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, 

(μέλος) 
3. Χρυσοχοϊδου Φωτεινή ΠΕ Οικονομικού, υπάλληλος Δ/νσης Ανάπτυξης, (μέλος)   
 
η οποία συγκροτήθηκε, κατόπιν κληρώσεως σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 με την υπ’ 
αριθ. 200/2018 (ΑΔΑ:6ΤΟ57ΛΒ-4ΟΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών παρέδωσε στην επιτροπή μια 
πρωτοκολλημένη  προσφορά, η οποία έχει ως εξής: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 

1 ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε. 856/13-02-2019 

 
Η Επιτροπή αφού έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση της παραπάνω προσφοράς, αρίθμησε, σφράγισε και 
μονογράψε τον κυρίως φάκελο αλλά και τον επιμέρους, ήτοι τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. 
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Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του διαγωνιζόμενου, σφράγισε και μονογράψε τα 
δικαιολογητικά του ανά φύλλο και έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν τα 
παρακάτω: 
1) Στα δικαιολογητικά του οικονομικού φορέα ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.  διαπιστώθηκε ότι 
προσκομίστηκαν ιατρικές γνωματεύσεις για τους συνοδούς των δρομολογίων, οι οποίες πιστοποιούν την 
κατάσταση υγείας των συνοδών. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 3.Α.14 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος η Επιτροπή έγκρινε ότι πρέπει να προσκομισθούν επιπλέον και πιστοποιητικά υγείας των 
παραπάνω, καθώς επίσης να διευκρινιστεί ότι οι συνοδοί δεν θα είναι οι οδηγοί των δρομολογίων. 
Ακολούθως η Επιτροπή αποφάσισε να σταλεί έγγραφο στον παραπάνω  υποψήφιο οικονομικό φορέα 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» για συμπλήρωση των δικαιολογητικών του, σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Ν. 4412/2016, το οποίο στάλθηκε με το με Α.Π. 962/20-02-2019 έγγραφο. Η απάντηση του 
παραπάνω υποψηφίου οικονομικού φορέα, στάλθηκε εμπρόθεσμα ως εξής: Ο οικονομικός φορέας 
«ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» κατέθεσε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις 27/02/2019 σε 
φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλήθηκε με το υπ’ αριθ. 1067/27-02-2019 πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού 
Οικονομικού της ΠΕ Έβρου. 
Μετά την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και αποσαφηνίσεων από τον οικονομικό 
φορέα, η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου στις 04/03/2019, όταν και συνέταξε το παρόν πρακτικό. 
Αποσφράγισε τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά συμμετοχής και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και 
καλύπτουν τα ζητούμενα της διακήρυξης.  
Αποφάσισε να κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε.» αφού τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι πλήρη και καλύπτουν τα ζητούμενα 
της διακήρυξης  
 
Αμέσως μετά, η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς του.  Η επιτροπή αφού 
τη σφράγισε και τη μονόγραψε, κατέγραψε σε πίνακα τη προσφερθείσα τιμή του δρομολογίου, ο οποίος 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού.  
 
Η Επιτροπή αξιολόγησης μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν το γεγονός ότι η τιμή που επιτεύχθηκε ήταν εντός προϋπολογισμού και εξ ορισμού θεωρείται λογική 
και αποδεκτή διότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του δρομολογίου υπολογίστηκε βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας κατά την ημέρα έγκρισης διαπραγμάτευσης για 95 ημέρες το μέγιστο και 2) τηρήθηκαν τα 
κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης των συνθηκών του γνήσιου ανταγωνισμού  
 
εισηγείται 
 
Την ανάθεση των δρομολογίων, κατόπιν διαπραγμάτευσης, στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Α.Ε., όπως 
αναλυτικά περιγράφεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ 

ΑΙΤΙΑ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ - 
12ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - 
9ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ -  
5ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - 
6ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

12 μαθητές 1ης & 
2ας 

40,16 3.815,20 915,65 € 4.730,85 € 1%  3.777,05 €  

2 ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ -  
1ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 
(8ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) - 
4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ -
7ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

14 μαθητές 1ης & 
2ας 

62,31 5.919,45 1.420,67 € 7.340,12 € 1%   5.860,26 € 

3 
ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ – 
2ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ – 
10ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

12 μαθητές 1ης & 
2ας 

22,58 2.145,10 514,82 € 2.659,92 €  1% 2.,123,65 €  
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4 
ΑΒΑΝΤΟΣ - 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ                                                 

Το δρομολόγιο θα 
πραγματοποιείται 

ανά εβδομάδα 
εναλλάξ σε 
πρωινές και 

απογευματινές 
ώρες. 

31 μαθητές 1ης & 
2ας 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ  
Δ.Σ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ
ΟΛΗΣ 

42,33 4.021,35 965,12 € 4.986,47 €  1% 3.981,14 €  

5 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΠΑΛΑΓΙΑΣ - 
ΠΑΛΑΓΙΑ 

ΤΡΙΠΛΗ/  ΜΙΑ 
ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 2 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ,                                     
η 1η & 2α Δ.Σ. 

πρέπει να 
μεταφέρονται με 

μισθωμένα 
δρομολόγια.                                 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

11 μαθητές Δ.Σ 
ΠΑΛΑΓΙΑΣ 

34,84 3.309,80 794,35 € 4.104,15 €  1%  3.276,70 € 

  

ΣΥΝΟΛΑ         19.210,90 4.610,62 23.821,52   19.018,80 €  

 Στις τιμές της προσφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 

 Στις τιμές της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται το κόστος συνοδού 

 
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 ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α  

Εγκρίνει το από 04/03/2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχου νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  2018-2019, με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 19.210,90 €  της διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 675/01-02-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα 
με το οποίο η επιτροπή γνωμοδότησε για την ανάθεση των δρομολογίων, στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 
1% ανά δρομολόγιο, όπως αναλυτικά περιγράφεται  στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ 

ΑΙΤΙΑ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ - 
12ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - 
9ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ -  
5ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - 
6ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

12 μαθητές 1ης & 
2ας 

40,16 3.815,20 915,65 € 4.730,85 € 1%  3.777,05 €  

2 ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ -  
1ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 
(8ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) - 
4ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ -
7ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

14 μαθητές 1ης & 
2ας 

62,31 5.919,45 1.420,67 € 7.340,12 € 1%   5.860,26 € 

3 
ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ – 
2ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ – 
10ο Δ.Σ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

12 μαθητές 1ης & 
2ας 

22,58 2.145,10 514,82 € 2.659,92 €  1% 2.,123,65 €  
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4 
ΑΒΑΝΤΟΣ - 
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. 
ΑΛΕΞ/ΛΗΣ  

ΔΙΠΛΗ/ η 1η & 
2α Δ.Σ. πρέπει 

να μεταφέρονται 
με μισθωμένα 
δρομολόγια 

ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ                                                 

Το δρομολόγιο θα 
πραγματοποιείται 

ανά εβδομάδα 
εναλλάξ σε 
πρωινές και 

απογευματινές 
ώρες. 

31 μαθητές 1ης & 
2ας 

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ  
Δ.Σ, 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ
ΟΛΗΣ 

42,33 4.021,35 965,12 € 4.986,47 €  1% 3.981,14 €  

5 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΠΑΛΑΓΙΑΣ - 
ΠΑΛΑΓΙΑ 

ΤΡΙΠΛΗ/  ΜΙΑ 
ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 2 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ,                                     
η 1η & 2α Δ.Σ. 

πρέπει να 
μεταφέρονται με 

μισθωμένα 
δρομολόγια.                                 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

11 μαθητές Δ.Σ 
ΠΑΛΑΓΙΑΣ 

34,84 3.309,80 794,35 € 4.104,15 €  1%  3.276,70 € 

  

ΣΥΝΟΛΑ         19.210,90 4.610,62 23.821,52   19.018,80 €  

 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  242/2019. 

 

 
                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 
 

  
                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

              
                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

    ΑΛΑΤΖΑ- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 
   ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
   ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ 
   ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
   ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 
   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
  ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ        

ΑΔΑ: 9ΕΦ87ΛΒ-ΓΡΣ
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