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Του  Πρακτικού αριθ. 43/2020  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 693/2020 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης και κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2020/2021. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 10 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., έγινε δια περιφοράς 
σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/Α΄/2020) Άρθρο 10 
(Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του), κατά τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 
3852/2010 (Α΄87), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, ύστερα από την Δ.Δ.οικ. 4204/6-11-2020 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) Ευφραιμίδης Νικόλαος 
Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, 4) Παπαδόπουλος Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, 5) 
Δελησταμάτης Βασίλειος μέλος, 6) Μουλταζά Ταρκάν μέλος, 7) Εξακουστός Κωνσταντίνος 
αναπληρωματικό μέλος, 8) Μωυσιάδης Αριστείδης μέλος, 9) Ταπατζάς Εμμανουήλ μέλος, 10) 
Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
    Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική. 
    Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα και τα έντεκα μέλη, ο Πρόεδρος 
της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 693: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δράμας, 
το υπ’ αριθμ. πρωτ: οίκ. ΠΑΜΘ/ΔΑΠΔ/180668/2745/27-10-2020 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής  τα εξής: 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις». 

2. Το Π.Δ. 114/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας ΑΜΘ». 
3. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) «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 206 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

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

5. Την ανάγκη για μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες για το έτος 2020-2021. 
6. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία των δικαιούχων δωρεάν μεταφοράς μαθητών που έχουμε λάβει από τις 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
7. Την ΚΥΑ 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες». 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 
9. Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΠΕ Δράμας, σύμφωνα με τις με αριθμό 

πρωτ. 126459/4239/24-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ8Μ7ΛΒ-ΖΕΜ) & 126462/4240/24-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7ΙΧ7ΛΒ-
31Ξ) αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα η Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

ΑΔΑ: 6ΝΩ87ΛΒ-ΠΥΗ



1. Εισηγούμαστε την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΔΡ-Τ32, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο 148/Φ.19/22-10-2020 του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-
Λυκείου Δράμας, μετεγγράφηκε στο σχολείο ένας μαθητής με τόπο κατοικίας τη Νέα Σεβάστεια. Η τιμή 
της σύμβασης για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που ίσχυε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 37,20€ ανά μονή 
διαδρομή και με την τροποποίηση αυτού διαμορφώνεται στα 31,11€ ανά μονή διαδρομή, καθώς στην 
περσινή σχολική περίοδο με το συγκεκριμένο δρομολόγιο μεταφερόταν και ένας μαθητής από 
Φιλίππους Καβάλας, ο οποίος φέτος δε μεταφέρεται. 

2. Εισηγούμαστε την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΝΕ-Τ05, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο Φ.14/84/21-10-2020 του Δημοτικού Σχολείου Περιθωρίου, υπάρχει ανάγκη 
μετακίνησης με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ενός μαθητή από Κ. Βροντού. Έως τώρα το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο εξυπηρετούσε μόνο μαθητή του Νηπιαγωγείου Περιθωρίου. Η διαδρομή 
καθώς και το κόστος του δρομολογίου δε μεταβάλλονται. 

3. Εισηγούμαστε την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΠΡ-Τ14, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο 47/Φ.2/26-10-2020 του Νηπιαγωγείου Φωτολίβους, υπάρχει ανάγκη 
μετακίνησης με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ενός μαθητή από Συμβολή Σερρών. Στην περσινή χρονιά 
το συγκεκριμένο δρομολόγιο εξυπηρετούσε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους, ανάγκη 
που φέτος δεν υφίσταται. Η διαδρομή καθώς και το κόστος του δρομολογίου δε μεταβάλλονται. 

4. Εισηγούμαστε την κατάργηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΠΡ-Τ21, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο Φ.27/267/22-10-2020 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης, 
τροποποιήθηκε η ώρα αποχώρησης από το ολοήμερο πρόγραμμα του μαθητή που θα μεταφερόταν 
με το συγκεκριμένο δρομολόγιο, στις 15:00΄ αντί στις 16:00΄ που είχε αρχικά δηλωθεί, οπότε δεν 
υφίσταται η ανάγκη του δρομολογίου αυτού, καθώς ο μαθητής θα μεταφέρεται με μισθωμένο μέσο του 
ίδιου αναδόχου που υπάρχει στις 15:00΄. 

 
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 για την μεταφορά μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το σχολικό έτος 2020/2021: 
1. την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΔΡ-Τ32, καθώς σύμφωνα με το 
έγγραφο 148/Φ.19/22-10-2020 του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Δράμας, 
μετεγγράφηκε στο σχολείο ένας μαθητής με τόπο κατοικίας τη Νέα Σεβάστεια. Η τιμή της σύμβασης για το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο που ίσχυε στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν 37,20€ ανά μονή διαδρομή και με την 
τροποποίηση αυτού διαμορφώνεται στα 31,11€ ανά μονή διαδρομή, καθώς στην περσινή σχολική 
περίοδο με το συγκεκριμένο δρομολόγιο μεταφερόταν και ένας μαθητής από Φιλίππους Καβάλας, ο 
οποίος φέτος δε μεταφέρεται. 
2. Εισηγούμαστε την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΝΕ-Τ05, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο Φ.14/84/21-10-2020 του Δημοτικού Σχολείου Περιθωρίου, υπάρχει ανάγκη 
μετακίνησης με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ενός μαθητή από Κ. Βροντού. Έως τώρα το συγκεκριμένο 
δρομολόγιο εξυπηρετούσε μόνο μαθητή του Νηπιαγωγείου Περιθωρίου. Η διαδρομή καθώς και το κόστος 
του δρομολογίου δε μεταβάλλονται. 
3. Εισηγούμαστε την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΠΡ-Τ14, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο 47/Φ.2/26-10-2020 του Νηπιαγωγείου Φωτολίβους, υπάρχει ανάγκη μετακίνησης 
με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ενός μαθητή από Συμβολή Σερρών. Στην περσινή χρονιά το συγκεκριμένο 
δρομολόγιο εξυπηρετούσε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φωτολίβους, ανάγκη που φέτος δεν 
υφίσταται. Η διαδρομή καθώς και το κόστος του δρομολογίου δε μεταβάλλονται. 
4. Εισηγούμαστε την κατάργηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με κωδικό ΠΡ-Τ21, καθώς 
σύμφωνα με το έγγραφο Φ.27/267/22-10-2020 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης, 
τροποποιήθηκε η ώρα αποχώρησης από το ολοήμερο πρόγραμμα του μαθητή που θα μεταφερόταν με το 
συγκεκριμένο δρομολόγιο, στις 15:00΄ αντί στις 16:00΄ που είχε αρχικά δηλωθεί, οπότε δεν υφίσταται η 
ανάγκη του δρομολογίου αυτού, καθώς ο μαθητής θα μεταφέρεται με μισθωμένο μέσο του ίδιου αναδόχου 
που υπάρχει στις 15:00΄. 
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α/α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟ-

ΜΗΣ 

 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΟΡ. ΠΛΗΘ. 
ΜΑΘ. ΜΕΣΟΝ ΚΟΣΤΟΣ  

ΣΥΝΟΔΟΥ 

 ΚΟΣΤΟΣ 
Κ.Υ.Α. 

+ΣΥΝΟΔΟ 

 
ΑΡΙΘ. 

ΔΙΑΔΡ. 
ΗΜΕΡ. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΚΠΤ. 
(%) 

 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛ. 
30-6-2020 

 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ  
ΝΕΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ] 

1 Ενιαίο Ειδικό 
Επαγγελματικό 
Γυμνάσιο-Λύκειο 

ΔΡ-Τ32 
Άνω Κεφαλάρι - Άγιος 
Αθανάσιος - Δοξάτο - 
Νέα Σεβάστεια - 
ΕΕΕΓΛ 

Δράμα 4 Ταξί 0,00 € 33,81 € 2,0 ΛΑΠΑΖΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 8,00  37,20 € 31,11 € Τροποποίηση δρομολογίου  

[από 22-10-2020] 

2 Νηπιαγωγείο Περιθωρίου 
Δημοτικό Σχολείο 
Περιθωρίου 

ΝΕ-Τ05 Κάτω Βροντού - 
Περιθώρι Περιθώρι 2 Ταξί 0,00 € 14,39 € 2,0 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 
1,00  14,25 € 14,25 € Προσθήκη σχολικής μονάδας 

 [από 21-10-2020] 

3 Νηπιαγωγείο Φωτολίβους ΠΡ-Τ14 Συμβολή - Φωτολίβος Φωτολίβος 1 Ταξί 0,00 € 12,91 € 2,0 ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7,00  12,01 € 12,01 € Αλλαγή σχολικής μονάδας  

[από 26-10-2020] 

4 Δημοτικό Σχολείο 
Προσοτσάνης 3ο ΠΡ-Τ21 Καλλιθέα - 

Προσοτσάνη Προσοτσάνη 1 Ταξί 0,00 € 17,71 € 1,0 ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2,00  -  17,36 € 

Νέο δρομολόγιο [από 1-9-
2020] 
Κατάργηση [από 17-9-2020] 

ΑΔΑ: 6ΝΩ87ΛΒ-ΠΥΗ



Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  693/2020. 
 

                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                   ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ 
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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