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                                                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του  Πρακτικού  1  / 2018  συνεδρίασης  του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
----------------------------------------- 

Αριθ. Απόφασης    8 / 2018 
--------- --------------------------------- 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σύναψης σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
και «Ιδιώτη Μεταφορέα» για την  εκτέλεση  δρομολογίου μεταφοράς  τεσσάρων  (4) μαθητών από 
τα χωριά Μεσημέρι,  Κισσός, Ουράνια και Τεκέ Ρούσσας (Μοναστηράκι) στο Δημοτικό Σχολείο 
Γονικού και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, καθώς και τη μεταφορά δύο (2) νηπίων 
από το Γονικό στο Ν/Γ Ρούσσας και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, κατά την 
διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 στην Π.Ε Εβρου .  
  
 
   Στην Κομοτηνή σήμερα  31  Ιανουαρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 18.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, παρουσία του 
Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου,  των Αντιπεριφερειαρχών : Πατακάκη Ανάργυρου  Π.Ε. Δράμας, 
Πέτροβιτσ Δημητρίου  Π.Ε. Έβρου, Mαρκόπουλου Θεόδωρου Π.Ε. Καβάλας, Ζαγναφέρη 
Κωνσταντίνου Π.Ε. Ξάνθης, Τσαλικίδη   Νικολάου  Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με 
το άρθρο 167  παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από την Δ.Δ ΟΙΚ.  625/ 25 -01 –2018  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το 
άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010. 
               ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
         1.   Μποταΐτης Σωτήριος,         Πρόεδρος του Π.Σ. 
         2.   Καβαρατζής Σταύρος,         Αντιπρόεδρος  του Π.Σ.  
         3.   Μεχμέτ Ούστα Χουσείν,     Γραμματέας του Π.Σ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
         1.  Εξακουστός  Κωνσταντίνος 21. Λιθηρόπουλος Χρήστος 
         2.  Τσιλιγγίρης Σπυρίδων      22. Τσολάκης Σταύρος 
         3.  Δημούδη- Τζατζαίρη Ελένη    23. Καραλίδης Φώτιος 
         4. Ευφραιμίδης Νικόλαος   24. Γρανάς  Αρχέλαος 
         5. Βενετίδης Κωνσταντίνος 25. Δαμιανίδης  Παύλος 
         6. Τερτσούδης Χρήστος   26. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος   
         7.  Ιμπράμ Αχμέτ 27. Κοτζά Μουμίν Ριτβάν    
         8. Γεωργιτσόπουλος Χρήστος   28. Γαλάνης Βασίλειος      
         9.  Ιωσηφίδης  Αλέξανδρος   29. Ζιμπίδης   Γεώργιος   
       10.  Χουσέ  Μουσταφά  Ισμαήλ   30. Ορφανίδης  Χαράλαμπος 
       11.  Χατζηγκενέ  Ιρφάν      31. Τουρτούρης  Σπυρίδων   
       12.  Βουδούρης Ευάγγελος 32. Λασκαρίδης  Παντελής    
       13.  Μπούτος  Ιωάννης 33. Μαλτέζος Μενέλαος    
       14.  Κινατζίδης Κωνσταντίνος 34. Χατζηθεοδωρίδης Ηρακλής 
       15.  Κατραντζή  Μουσταφά 35. Γκανιάτσου-Ελευθεριάδου Στυλιανή 
       16.  Μουσταφά Μετίν      36. Κιτσόπουλος  Χρήστος   
       17. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά     37. Τρέλλης Χρήστος 
       18.  Αλατζά-Παπαδοπούλου Κυριακούλα 38. Τραϊφόρος Βασίλειος 
       19.  Ιντζέ  Μεμέτ Μπιρόλ 39. Μουμίν Οντέρ 
       20.  Χειράκη Γεωργία         40. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος 

                   
                  ΑΠΟΝΤΕΣ: 
                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

         1. 
         2. 
         3. 
         4. 

Αντωνιάδης   Κωνσταντίνος 
Ζάχαρη Ζηνοβία    
Γάκης  Χρήστος     
Αμοιρίδης  Μιχαήλ 

  5. 
  6. 
  7. 
  8. 

Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα                       
Παπαδόπουλος Σωτήριος 
Αραμπατζής  Αθανάσιος 
Γεροστεργίου Αικατερίνη   
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    Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης κα  Ελένη  Κατσικούδη. 
   Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών  ήταν παρόντα τα 43  μέλη, άρχισε η 
συζήτηση τoυ  θέματος   της ημερήσιας διάταξης. 
   Στο σημείο αυτό προσήλθε   στην συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Φώτιος Καραλίδης. 

     Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ο  Αντιπεριφερειάρχης  της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος 
Πέτροβιτς, έθεσε υπόψη των μελών  του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης το αριθμ. Πρωτ : 5163/28-12-2017  έγγραφο της  Διεύθυνσης  Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε  Εβρου,  το οποίο  αναφέρει τα εξής : 

 Ύστερα από την υποβολή του αριθ. πρωτ. 4542/06-12-17 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου  με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη μεταφοράς μαθητών  
από απομακρυσμένες, δύσβατες και ορεινές περιοχές, ώστε να επιβιβάζονται σε μισθωμένο 
μαθητικό δρομολόγιο της περιοχής και έχοντας υπόψη: 
1.   Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
2.   Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3.   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). 
4.   Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
5. Το άρθρο 17 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-09-14) «Γενικές Διατάξεις για τη δημιουργία 
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων – σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία 
«Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων Α.Ε.» 
6.   Την υπ’ αριθ.24001/11-06-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ) «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/Β’/14-06-2013) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Την αριθ. 32807/01-09-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2375/Β/05-09-14) «Τροποποίηση της αριθ. 24001/11-06-13 
ΚΥΑ» σύμφωνα με την οποία «… Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση «γ» ως εξής: 
«μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές 
(ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κλπ.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, 
δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος υπολογιζόμενο έως και το 
80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του παραρτήματος της 
παρούσας.» 
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)  
9.   Το υπ΄ αριθ. 10787/05-12-17 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 
σύμφωνα με το οποίο προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς μαθητών. 
10. Το υπ΄ αριθ. 18920/05-12-17 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου, σύμφωνα με το οποίο μας 
ενημερώνει για  την αδυναμία μεταφοράς μαθητών. 
11. Την υπ΄ αριθ. 3392/04-08-17 (ΑΔΑ: ΩΥΠΥ7ΛΒ-9ΜΨ ΑΔΑΜ: 17REQ001791019) ποσού 10.000,00 
€ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2017-2018, η οποία 
εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας  με α/α 4 
12. Την έρευνα που διενεργήθηκε με την με Α.Π. 5346/15-12-17 (ΑΔΑ: 7ΞΔΣ7ΛΒ-ΦΦΖ) Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Τμήμα Προμηθειών, με ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Π.Α.Μ.Θ. 
και Π.Ε. Έβρου, μεταξύ των μεταφορικών μέσων ιδιωτών μεταφορέων και μεταφορέων 
μεταφορικών μέσων δημοσίας χρήσεως, σύμφωνα με την οποία υπάρχει απροθυμία ανάληψης του 
συγκεκριμένου μεταφορικού έργου στην εν λόγω δύσβατη ορεινή διαδρομή με πολύ κακές οδικές 
και κλιματικές συνθήκες, από τους ιδιοκτήτες ταξί, ενώ κατατέθηκε μια (1) οικονομική προσφορά 
από ιδιώτη μεταφορέα, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάληψη του έργου. 
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13. Την αδυναμία ανάληψης των εν λόγω μετακινήσεων  από τον κάθε γονέα ξεχωριστά με την 
αντίστοιχη καταβολή χρηματικής αποζημίωσης (επιδότησης της μεταφοράς), λόγω μη ύπαρξης 
ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. 
14. Την ανάγκη μεταφοράς  τεσσάρων (4) μαθητών από τα χωριά Μεσημέρι. Κισσός, Ουράνια και 
Τεκέ Ρούσσας (Μοναστηράκι) στο Δημοτικό Σχολείο Γονικού και τη μεταφορά δύο (2) νηπίων από το 
Γονικό στο Ν/Γ Ρούσσας και να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας τους. 
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την σύναψη σύμβασης εκτέλεσης του δρομολογίου του παρακάτω πίνακα  για την μεταφορά 
τεσσάρων (4) μαθητών από τα χωριά Μεσημέρι. Κισσός, Ουράνια και Τεκέ Ρούσσας (Μοναστηράκι) 
στο Δημοτικό Σχολείο Γονικού και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, καθώς και τη 
μεταφορά δύο (2) νηπίων από το Γονικό στο Ν/Γ Ρούσσας και την επιστροφή αυτών στο τόπο 
κατοικίας τους, κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μεταξύ της ΠΑΜΘ και του Ιδιώτη 
Μεταφορέα κα. Ζουχρέ Μπαϊράμ του Αμέτ, στην οποία παραχωρεί το όχημά του, ο κ. Μεμέτ 
Ιμπραχήμ του Αλή, με Υπεύθυνη δήλωση και ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο όχημα, οχτώ (8) 
θέσεων, που πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές ( ζώνες, ασφάλεια, ΚΤΕΟ κλπ). Δεν εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον από άλλον Ιδιοκτήτη οχήματος για την εκτέλεση του δρομολογίου που μας ζητήθηκε. 
Το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει το 80% του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό 
βάσει μαθηματικού τύπου της ΚΥΑ 24001/11-06-2013 πολλαπλασιασμένο επί 115 μέρες και θα 
είναι το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να πληρωθεί σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν όλα τα 
δρομολόγια. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ για την περίπτωση που ο ιδιώτης γίνει 
ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό συνεπάγεται ότι όσο ο ιδιώτης δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, 
το μέγιστο ποσό πληρωμής είναι αυτό που προκύπτει μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Α/Α  

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
 

ΑΦΙΞΗ / 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΟΥ 
ΚΥΑ 24001 
(80%) 

ΜΕΓΙΣΤΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ  
2017-
2018  

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(ΜΙΚΤΟ) 

1 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 
ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ 
– ΓΟΝΙΚΟ – ΡΟΥΣΣΑ 
– ΤΕΚΕΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 
(ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) – 
ΓΟΝΙΚΟ με 
επιστροφή 

ΑΦΙΞΗ  
ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

4 μαθητές 
Δ/Σ Γονικού, 

2 μαθητές 
Ν/Γ Ρούσσας 

41,16 115 4.733,40 €   1.136,02 € 5.869,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ 4.733,40 € 1.136,02 € 5.869,42 € 

 
 
    Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση 
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163  του N. 3852/20102010  καθώς και όλες τις 
ανωτέρω διατάξεις  . 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
   Εγκρίνει τη  σύναψη σύμβασης εκτέλεσης  δρομολογίου για την μεταφορά τεσσάρων (4) μαθητών 
από τα χωριά Μεσημέρι. Κισσός, Ουράνια και Τεκέ Ρούσσας (Μοναστηράκι) στο Δημοτικό Σχολείο 
Γονικού και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, καθώς και τη μεταφορά δύο (2) νηπίων 
από το Γονικό στο Ν/Γ Ρούσσας και την επιστροφή αυτών στο τόπο κατοικίας τους, κατά την 
διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης  και της  Ιδιώτη Μεταφορέα κα. Ζουχρέ Μπαϊράμ του Αμέτ, στην οποία παραχωρεί το όχημά 
του, ο κ. Μεμέτ Ιμπραχήμ του Αλή, με Υπεύθυνη δήλωση και ο οποίος διαθέτει το κατάλληλο όχημα, 
οχτώ (8) θέσεων, που πληροί τις κατάλληλες προδιαγραφές ( ζώνες, ασφάλεια, ΚΤΕΟ κλπ). Δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από άλλον Ιδιοκτήτη οχήματος για την εκτέλεση του δρομολογίου που μας 
ζητήθηκε. 
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Το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει το 80% του ποσού που προκύπτει από τον υπολογισμό 
βάσει μαθηματικού τύπου της ΚΥΑ 24001/11-06-2013 πολλαπλασιασμένο επί 115 μέρες και θα 
είναι το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να πληρωθεί σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν όλα τα 
δρομολόγια. Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ για την περίπτωση που ο ιδιώτης γίνει 
ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό συνεπάγεται ότι όσο ο ιδιώτης δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, 
το μέγιστο ποσό πληρωμής είναι αυτό που προκύπτει μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως 
ειδικότερα αναφέρεται στον ανωτέρω  πίνακα.  
 
    Η  παρούσα απόφαση έλαβε α/α  8 /2018 
 
 
              O ΠΡΟΕΔΡOΣ   ΤΟΥ                                                            Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ                                  

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
          ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ                                      ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

          Mποταϊτης   Σωτήριος                                                         Μεχμέτ  Ουστα  Χουσεϊν                                                                                    
                                                                       


