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Του  Πρακτικού αριθ. 5/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 109/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 1ης 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το 
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 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. 419/31-1-2020 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) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Τσαλικίδης 
Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος, 7) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 8) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 9) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και  10) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 2) Παπαδόπουλος 
Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.  
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα δέκα 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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 109: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το Διεύθυνση Διοικητικού -
Οικονομικού της Π.Ε Δράμας με το υπ’ αριθμ. οικ. ΓΠ/ΔΡ.21500/676/4-2-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη 
των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4623/ΦΕΚ 134 Α’/09-08-2012 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα 
ζητήματα.», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/2010. 

2. Το Π.Δ. 114/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ»  
3. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
4. Τα άρθρα 7 και 9 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206Α/26-12-16) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 

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

5. Την ανάγκη για μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες για τo έτος 2019-2020. 
6. την ΚΥΑ 50025/26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις  

Περιφέρειες. 
7. Το ν.4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες 

διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 15 το οποίο αναφέρεται στην μεταφορά μαθητών κατά το 
σχολικό έτος 2019-2020.  

8. Τις υπ' αριθ.πρωτ.126432/4419/22-07-19 (ΑΔΑ:6Ρ2Β7ΛΒ-ΡΟΒ) ποσού 600.189,00€, υπ' 
αριθ.126430/4418/22-07-19 (ΑΔΑ: ΨΞ5Σ7ΛΒ-ΝΜΗ) ποσού 279.300,00€, Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης για την Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2019-
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Δεκέμβριος 2019) οι οποίες εγκρίθηκαν και καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων της 
Υπηρεσίας μας με α/α 1 & 1 αντίστοιχα. 

9. Την με αρ. 943/πρακτικό 46/28-11-19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία 
εγκρίθηκαν τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών του σχολικού 2019-2020 και η διαδικασία 
ανάθεσής τους. 

10. Την με αρ. Πρω.210451/7366/05-12-2019 Διακήρυξη 02/2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού , για την 
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας για το πρόγραμμα 
κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-2020»  

11. Το πρακτικό Νο.1 της επιτροπής αξιολόγησης της Διακήρυξης 02/2019  
12. Την με αρ. 1002/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 

πρακτικό (δικαιολογητικών συμμέτοχης, τεχνικών και οικονομικής προσφοράς) της επιτροπής 
αξιολόγησης της Διακήρυξης 02/2019. 

13. Τη με αρ.πρωτ. 13523/440/23-01-2020 Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια 
της διαδικασίας  διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με 
αρ. πρωτ. 210451/7366/05-12-2019 Διακήρυξης 02/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών για το 
σχολικό έτος 2019-2020  

14. Το 1ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της πρόσκλησης πλαίσια της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-2019 Διακήρυξη 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 
2019-2020, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Οι κατωτέρω υπογράφοντες 

1. Γρηγοριάδης Σάββας ΠΕ Πληροφορικής 
2. Δεμερτζή Πασχαλινά ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  
3. Σωφρονιάδης Χαράλαμπος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 
 ορισθέντες ως επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων για τους τακτικούς διαγωνισμούς 

που θα πραγματοποιήσει η ΠΕ Δράμας το έτος 2019  με την με αρίθμ. 1173/2018 (ΑΔΑ ΨΒΩ47ΛΒ-
Ρ0Ω) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, συνήλθαμε σε συνεδρίαση την 
Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 11:00 στο γραφείο 325 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (3ος 
όροφος) προκειμένου να προβούμε στο άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην 
αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον 
διαγωνισμό «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 
2019-2020.» 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την πρόσκληση, η 
Τετάρτη 29/1/2020 και ώρα 11:00 στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της 
Π.Α.Μ.Θ. 

Η επιτροπή, δεν παρέλαβε κανένα φάκελο προσφοράς διότι δεν υποβλήθηκε καμμιά 
προσφορά εμπρόθεσμα. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι κρίνονται αδιάθετα τα 
δρομολόγια :  ΔΡ-Τ48, ΚΟ-Μ20 για τα οποία δεν κατατέθηκε καμμιά προσφορά». 

Η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε και εξέδωσε το 1ο και τελικό πρακτικό της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-2019 Διακήρυξη 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2019-
2020 σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί ομόφωνα: στην κήρυξη της διαδικασίας ως άγονης γιατί δεν 
κατατέθηκε καμία προσφορά». 
 
   Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 1ης διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το 
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 
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ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 
 

Εγκρίνει το συνημμένο πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 1ης διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Δράμας για το 
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα κρίνει 
αδιάθετα τα δρομολόγια : ΔΡ-Τ48, ΚΟ-Μ20 για τα οποία δεν κατατέθηκε καμμιά προσφορά. 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  109/2020. 
 

                         
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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