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Του  Πρακτικού αριθ. 7/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 148/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 2ης 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα  δρομολόγια της με αριθμό 
πρωτοκόλλου 210451/7366/05-12-19 Διακήρυξης 02/2019  που αφορά μεταφορά μαθητών για το 
πρόγραμμα κολύμβησης και νέα δρομολόγια για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 20 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. 657/14-2-2020 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) Τσαλικίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης αναπληρωματικό μέλος 
3) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 4) Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 5) 
Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 6) Ναλμπάντης Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 7) Ιμάμογλου Τζιχάν 
μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος 
μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Απόντες ήταν οι κ.κ.: 1) Πολίτης Αλέξιος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 2) 
Ευφραιμίδης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 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 έντεκα 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 έβδομου εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέματος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 148: Εισηγούμενη το έβδομο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Διοικητικού -
Οικονομικού της Π.Ε Δράμας με το υπ’ αριθμ. οικ.ΓΠ/ΔΡ.30317/1053/18-2-2020 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 
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Υποχρέωσης για την Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 (Σεπτέμβριος 2019-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 

15. Την με αρ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το 1ο 
πρακτικό 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της επιτροπής 
αξιολόγησης της Διακήρυξης 02/2019. 

16. Τη με αρ.πρωτ. 28969/992/14-02-2020 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. 

17. Το 1ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της πρόσκλησης πλαίσια της 2ης 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. 

 
Η Π.Ε. Δράμας έπειτα από την με αρ. 109/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ΠΑΜΘ όπου 
ενέκρινε ως άγονη τη 1η διαδικασία 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,διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, απευθύνθηκε με την με 
αρ. πρωτ. 28969/992/14-02-2020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σε τρείς (3) 
αυτοκινητιστές εκ των οποίων ο ένας κατέθεσε τον με αρ. πρωτ. 29224/999/17-02-2020 φάκελο 
προσφοράς.  
Η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε στις 18/02/2020 και εξέδωσε το 1ο και τελικό πρακτικό της 2ης 
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 για την ανάδειξη ως αναδόχου για το δρομολόγιο με 
κωδικό διαδρομής ΔΡ-Τ48 τον ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟ. 
 
Συγκεκριμένα το Πρακτικό 1 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 Τρίτη 
18/2/2020 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 «Προσφορά για τη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της 
διακήρυξης 2/2018 για την μεταφορά μαθητών 2019-2020». 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η Τρίτη18/2/2020 
και ώρα 11:00 στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. 
Η επιτροπή, παρέλαβε από το ανωτέρω τμήμα τους φακέλους που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα για τον 
διαγωνισμό, στις 11:05΄ π.μ. της 18-02-2020. Συνολικά οι προσφορά ήταν μία (1), οι οποία παρατίθεται 
στο πίνακα που ακολουθεί.  

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 

1 Καπακτσόγλου Σταύρος 29224/999/17-1-2020 

Η συνεδρίασή της άρχισε στις 11:05΄ π.μ., προβαίνοντας στην αποσφράγιση των φακέλων για τον έλεγχο 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  
Α. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
Η Επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα και τον έλεγχο του φακέλου του υποψηφίου αναδόχου-οικονομικού 
φορέα, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για το ακόλουθο δρομολόγιο, όπως αυτό αναφέρεται στο πίνακα 
νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, της 2ης πρόσκλησης: 

 ΕΕΕΕΕΚ Δράμας ΔΡ-Τ48   

Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2.4.4 Α 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του 
Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5,  2.2.2 και   
2.4.3.1 της διακήρυξης.  

Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων 
2623/17/2/2020 
2.4.3.1 Β 

3 Υπεύθυνη Δήλωση δεν συντρεχουν λόγοι αποκλεισμού Υπεύθυνη δήλωση 
2.4.3.1 Γ  

4 Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βαρος του 
Οικονομικου φορέα απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 
2.4.3.1 Δ 

5 
Η) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών 
Κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 
κλπ) των ΜΙΝΙ BUS που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση κάθε δρομολογίου.   

Φωτοαντίγραφο της Άδειας 
κυκλοφορίας ΤΑΕ 6650 

2.4.3.1 Η -2.2.9.2  Β4Α 

6 
Θ) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του πρόσφατου φύλλου του 
τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο 

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
149/0210316 
2.4.3.1 Θ -2.2.9.2 Β.4Β 

7 

Ι)Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην 
οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των 
ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και το διάστημα 
ασφάλισης τους.   

Πολυασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
αυτοκινήτου Νο 214641518 

2.4.3.1 Ι-2.2.9.2 Β.4Γ 

8 
Κ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης 
(και των λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα 
χρησιμοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά 
την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών. 

Φωτοαντίγραφο της Άδειας 
Οδήγησης. Αρ.αδειας 510022115 

2.4.3.1 Κ-2.2.9.2 Β.4Δ 

9 

Λ) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Άδειας Οδήγησης για τους 
οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), Λεωφορείων, 
των ΜΙΝΙ BUS, εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική 
Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται οι οποίες θα είναι σε 
ισχύ.   

Φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας 
Οδήγησης αρ.αδείας 5201827 

2.4.3.1.Λ-2.2.9.2 Β.4Ε 

10 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 1588/07-

02-2020 
2.2.9.1 Β1 

11 Φορολογική Ενημερότητα ΑΑΔΕ 68117544/07-02-2020 
2.2.9.1 Β1βα 

12  
βεβαιωση ασφαλισης 

2.2.9.1 Β1βα 
ΕΦΚΑ 65649/07-02-2020 

13  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
 

ΕΦΚΑ 144486/07-02-2020 
2.2.9.1 Β1βα 

14 Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του 
ως άνω πιστοποιητικού (ενημερότητα ασφαλιστική και 

Υπεύθυνη Δήλωση  
2.2.9.2-2.2.3.2 Β1  βα 
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φορολογική), υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

15 
Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 γ Υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθει από ΣΕΠΕ πράξεις 
προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  
2.2.9.2-2.2.3.2 γ 

16 

για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, 
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. 

Πρωτοδικείο Δράμας Πιστοποιητικό 
αρ. Πρωτ. 124/07-02-2020  

17 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου/επιχείρησης» όπως αυτά εμφανίζονται στο 
taxisnet).  

Εκτύπωση ΑΑΔΕ Μητρωου επιχείρησης  
 
2.2.9.2 γβ) 
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Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν:  
α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 

Υπεύθυνη Δήλωση  
2.2.9.2 Β.2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Για το δρομολόγιο 

 
ΕΕΕΕΕΚ Δράμας ΔΡ-Τ48 

Κατοικίες στρατοπέδου 
Παπαργύρη, Βύρωνος 5, Μ. 
Λαυρεντίου 16 

ΕΕΕΕΕΚ 
Δράμας 

Η οικονομική προσφορά που κατέθεσε  ο οικονομικός φορέας Καπακτσόγλου Σταύρος προσφέρει 
ποσοστό έκπτωσης 1% και ημερήσιο κόστος απλού δρομολογίου 20,30€ χωρίς ΦΠΑ 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα 
  Την ανάδειξη ως ανάδοχο για το δρομολόγιο  

 
ΕΕΕΕΕΚ Δράμας ΔΡ-Τ48 

Κατοικίες στρατοπέδου 
Παπαργύρη, Βύρωνος 5, Μ. 
Λαυρεντίου 16 

ΕΕΕΕΕΚ Δράμας 

Τον οικονομικό φορέα Καπακτσόγλου Σταύρος ο οποίος προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 1% και ημερήσιο 
κόστος απλού δρομολογίου 20,30€ χωρίς ΦΠΑ.». 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω,  η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Α) την έγκριση του 1ου και τελικού πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 2ης  
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
28969/992/14-02-2020 Διακήρυξης 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2019-
2020, σύμφωνα με το  οποίο αναδεικνύεται  ως ανάδοχος ο  παρακάτω οικονομικός φορέας: 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1 Κατοικίες 

Στρατοπέδου 
Παπαργύρη-Βύρωνος 
5-Μ. Λαυρεντίου 16-
ΕΕΕΕΚ 

ΔΡ-Τ48 ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

1% 20,30 € (περιλαμβάνετε κόστος 
συνοδού) 

ΑΔΑ: ΨΧ8Τ7ΛΒ-ΩΕΕ



Β) την συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης για το δρομολόγιο με 
κωδικό διαδρομής ΚΟ-Μ20 (Δοξάτο - Κολυμβητήριο Δράμας). 
 
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: 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ ΙΖΕ Ι  ΟΜ Ο ΦΩ Ν Α 

 
Εγκρίνει: Α) το 1ο και τελικό πρακτικό της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της 2ης  διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα άγονα δρομολόγια της με αρ. πρωτ. 
28969/992/14-02-2020 Διακήρυξης 02/2019 που αφορά μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2019-
2020, σύμφωνα με το  οποίο αναδεικνύεται  ως ανάδοχος ο  παρακάτω οικονομικός φορέας: 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΟΣΟΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Κατοικίες 
Στρατοπέδου 
Παπαργύρη-Βύρωνος 
5-Μ. Λαυρεντίου 16-
ΕΕΕΕΚ 

ΔΡ-Τ48 ΚΑΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

1% 20,30 € (περιλαμβάνετε κόστος 
συνοδού) 

 
Β) την συνέχιση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης για το δρομολόγιο με 
κωδικό διαδρομής ΚΟ-Μ20 (Δοξάτο - Κολυμβητήριο Δράμας). 
 
 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  148/2020. 
 

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
         ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                   
                ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

 

 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΧ8Τ7ΛΒ-ΩΕΕ
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