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Του  Πρακτικού αριθ. 24/2021  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 658/2021 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα 
δικαιώματα προαίρεσης 103.386,73 ευρώ με Φ.Π.Α. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα 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 ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/272855/4568/05-10-2021 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) Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά αναπληρωματικό μέλος, 9) Ταπατζάς 
Εμμανουήλ μέλος, 10) Χατζηπέμου Χρήστος μέλος και 11) Γρανάς Αρχέλαος μέλος. 
       Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή. 
    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. 
 
Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Χατζηπέμου ψηφίζοντας 
κατά αναφέροντας τα εξής :« Ψηφίζω θετικά μόνο στο 4ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης γιατί είναι το 
μόνο πραγματικά που έχει επείγοντα χαρακτήρα αρχικά και χρίζει θετικής ψήφου στη συνέχεια». 
 
Απόφαση 658: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της 
Π.Ε. Δράμας με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΓΠ/ΔΡ.273691/4855 06.10.2021 έγγραφο της έθεσε υπόψη των 
μελών της επιτροπής τα εξής: 
 
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 2021-2022. 
6. την ΚΥΑ 50025/26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις  
Περιφέρειες. 
7. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 60 του Νόμου 4821/2021 ΦΕΚ 134/Α/31-07-21 «Μεταφορά 
μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021 - 2022»   
8. Την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΠΕ Δράμας, σύμφωνα με τις με αριθμό 
πρωτ. 196532/3324/23-07-21 (ΑΔΑ: ΩΜ9Α7ΛΒ-Ε39) & 196535/3325/23-07-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΞΝ7ΛΒ-8ΛΝ) 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
9. Το γεγονός ότι το σύνολο της δαπάνης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης από τον 
Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο 2022 θα βαρύνει το ειδικό φορέα και ΚΑΕ 1072.0821.0001, ανέχεται στο 
ποσό των 1.600.000,00€. 
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10. Την με αρ. 572/πρακτικό 22/06-08-21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ με την οποία 
εγκρίθηκαν τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών του σχολικού 2021-2022 και η διαδικασία ανάθεσής 
τους. 
11. Την με αρ. Πρω. 249844/4395/14-09-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Δράμας των σχολικών ετών 2021-
2022» για τα νέα δρομολόγια  που προέκυψαν. 
12. Το 1Ο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της πρόσκλησης πλαίσια της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  που ανέφερε τα εξής : « Οι κατωτέρω υπογράφοντες 
1. Γρηγοριάδης Σάββας ΠΕ Πληροφορικής 2. Καλαϊτζίδης Θεολόγος ΠE Οικονομικού3. 
Βασιλειάδης Δημοσθένης ΠΕ Διοικητικού   
Ορισθέντες με την με αρίθμ. 572/2021 (ΑΔΑ 6ΓΖ57ΛΒ-Η10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας ΑΜ ως επιτροπή αξιολόγησης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, συνήλθαμε σε συνεδρίαση 
την Παρασκευή 24/09/2021 και ώρα 10:00 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 στη διαδικασία 
 
 «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ 
Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020-2021 της με αρ. πρωτ. 249844/4395/14-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος» 
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, η 24/09/2021 και 
ώρα 10.00’ π.μ., 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 10:01΄ π.μ. της 24-09-2021. Συνολικά οι προσφορές ήταν οκτώ (8) , οι οποίες 
παρατίθενται στο πίνακα που ακολουθεί. 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 

1 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 258466/4616/22-09-2021 

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 259633/4634/23-09-2021 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 259663/4635/23-09-2021 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 260717/4643/24-09-2021 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 260787/4644/24-09-2021 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 260795/4645/24-09-2021 

7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 260867/4650/24-09-2021 

8 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

260872/4651/24-09-2021 

 
 

Η συνεδρίασή της άρχισε στις 10:15΄ π.μ., προβαίνοντας στην αποσφράγιση των φακέλων για τον έλεγχο 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  
 
Α.  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 
 

 
 

1 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 258466/4616/22-09-2021 
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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 νέου 
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, της 
πρόσκλησης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

16 Νηπιαγωγείο 
Αργυρούπολης 

ΠΡ-Τ21 Μικρόκαμπος - 
Αργυρούπολη 

Αργυρούπολη 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής οικονομικού φορέα ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 
του Ν.4412/2016  

4606/22-09-2021 ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΠΑΡΑΚΑΤΘΗΚΩΝ 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

12368/21-09-2021 

4 
Α) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2464484/20-09-2021 

ΑΑΔΕ 72069751/20-09-2021 

5 

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

 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από ΣΕΠΕ 
πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά 
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Πρωτοδικείο Δράμας Πιστοποιητικό αρ. 
Πρωτ. 7694/20-09-2021 

& 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ 
ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

8 

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 Μητρώου επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του Οικονομικού φορέα απόφαση 
αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4. (απόδειξη ακαταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 421/22-09-2021 

 

12 

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 9352 
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Θ) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του πρόσφατου φύλλου 
του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο 

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 

165/0096619  &  

Υπεύθυνη δήλωση 

14 

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 
αυτοκινήτου215106930 

 

15 

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 065594001 

16 

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 5100279 

 

 

 
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 πρόσκλησης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

1 Δημοτικό Σχολείο Αγίου 
Αθανασίου 1ο 

ΔΟ-Τ34 Άνω Κεφαλάρι - Άγιος 
Αθανάσιος 

Άγιος Αθανάσιος 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4618/23-09-2021 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

12327/20-09-2021 

4 

Α) Βεβαίωση Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2469531/20-09-2021 

ΑΑΔΕ 72074618/20-09-2021 

5 Για τις περιπτώσεις της παραγράφου, Υπεύθυνη Δήλωση  

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 259633/4634/23-09-2021 
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πέραν του ως άνω πιστοποιητικού 
(ενημερότητα ασφαλιστική και 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. 

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθει από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 7702/21-
09-2021& 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 

Υπεύθυνη δήλωση 
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απόφαση αποκλεισμού  

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 1609039.2337006/20-09-
2021 

12 

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 ΤΑΗ 1802 

13 
Θ) Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του 

πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου 
Κ.Τ.Ε.Ο 

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 

121/0119877 

14 

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 12488548 

 

15 

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 50863317 

16 

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 
5100802 

 

 

 
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 πρόσκλησης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

5 Δημοτικό Σχολείο 
Ξηροποτάμου 

ΔΡ-Τ60 Ξηροπόταμος 
(διασταύρωση) - 
Ξηροπόταμος 

Ξηροπόταμος 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 259663/4635/23-09-2021 
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Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
45996/21-09-2021 

 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

11300/08-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2364781/09-09-2021 

ΑΑΔΕ 71963029/09-09-2021 

 

5 

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

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 7653/16-
09-2021 

& 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 
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περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
ακαταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 1598218.2319778/09-09-
2021 

12 

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 9362 & ΤΑΗ 
1817 

 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 

165/0098215 ΤΑΕ 9362 & 

 51/0016001 ΤΑΗ 1817 

14 

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 213625261 ΤΑΕ 
9362 & 212854867 ΤΑΗ 1817 

 

15 

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 002869362 

16 

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 5100775 
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17 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 20/9/2021 

 

 
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 πρόσκλησης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

8 Δημοτικό Σχολείο Κάτω 
Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ17 Ποταμοί - Χρυσοκέφαλο - 
Κάτω Νευροκόπι 

Κάτω Νευροκόπι 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4587/20-09-2021 
 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

230792/14-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 1285/7-9-2020 

ΑΑΔΕ 71978847/11-09-2021 

5 

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

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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 

Πρωτοδικείο Δράμας Πιστοποιητικό 
αρ. Πρωτ. 7672/17-09-2021 

& 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 260717/4643/24-09-2021 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



(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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
ακαταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

Υπεύθυνη δήλωση ΜΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

 

12 

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 9466 

 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
121/0118410 

 

14 
Ι)Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση της 
ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα 

Πολυασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
αυτοκινήτου Νο 213764908 
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αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των 
ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και το 
διάστημα ασφάλισης τους.   

15 

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 002092542 

16 

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 
5100271 

17 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 21 /9/2021 

 
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 διακήρυξης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

3 Νηπιαγωγείο 
Καλαμπακίου 2ο 

ΔΟ-Τ36 Αγία Παρασκευή - 
Καλαμπάκι 

Καλαμπάκι 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4619/23-09-2021 
 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

12644/23-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2507496/23-09-2021 

ΑΑΔΕ 72108249/23-09-2021 

5 

Για τις περιπτώσεις της παραγράφου, 
πέραν του ως άνω πιστοποιητικού 
(ενημερότητα ασφαλιστική και φορολογική), 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 260787/4644/24-09-2021 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.  

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 7776/23-
09-2021 

& 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
ακαταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 424/23-09-2021 
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επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

12 

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 ΤΑΗ 1783 

 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
121/0119161 

Υπεύθυνη δήλωση για 
Δευτερεύουσες ελλείψεις 

14 

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 
12625517 

 

15 

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 510005619 

16 

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 5100858 

 

 
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 διακήρυξης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

4    ΕΕΕΕΚ ΔΡ-Τ59 Αρκαδικός - ΕΕΕΕΚ Δράμα 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 260795/4645/24-09-2021 
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2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4614/23-09-2021 

 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

12516/22-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2502801/23-09-2021 

ΑΑΔΕ 72105288/23-09-2021 

 

5 

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

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 7729/22-
09-2021 

 
& 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

8 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Εκτύπωση ΑΑΔΕ Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της 
καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/επιχείρησης» 
όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet).  

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρεχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

Υπεύθυνη δήλωση ΜΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

12 

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 ΤΑΗ 1771 

 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
166/0134642 

Υπεύθυνη δήλωση για 
Δευτερεύουσες ελλείψεις 

14 

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 
213476939 

 

15 

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 001735626 

16 

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 
5100699 

17 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΑΤΙΝΟΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑΣ  
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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 διακήρυξης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

7 Δημοτικό Σχολείο Κάτω 
Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ16 Οχυρό - Κάτω Νευροκόπι Κάτω Νευροκόπι 

9 Νηπιαγωγείο Κάτω 
Νευροκοπίου 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Κάτω 
Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ18 

Κάτω Βροντού - Οχυρό - 
Κάτω Νευροκόπι 
(εργατικές κατοικίες) - 
Κάτω Νευροκόπι 

Κάτω Νευροκόπι 

 
 
Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4572/16-09-2021 
 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

11903/15-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2418390/15-09-2021 

ΑΑΔΕ 72022477/15-09-2021 

5 

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

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθει από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 
7662/1609-2021 

 
& 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ 

7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 260867/4650/24-09-2021 
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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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 1606867.2333530/17-09-
2021  & 414/17-09-2021 

12 

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 9358 

 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
166/0124563 

Υπεύθυνη δήλωση για 
Δευτερεύουσες ελλείψεις 

14 

Ι)Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση της 
ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα 
αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των 

Πολυασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
αυτοκινήτου Νο 6193439118 
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ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και το 
διάστημα ασφάλισης τους.   

15 

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 0020932880 

16 

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 5100610 

17 
Ιατρικό πιστοποιητικό Υγείας Ιατρικό πιστοποιητικό Υγείας ΜΕ ΑΔΑ 

Β4ΛΟΘ-Ο5Υ 

 
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 διακήρυξης: 
 
Α/Α ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

18 
Γυμνάσιο Δράμας 2ο 
Γυμνάσιο Δράμας 6ο 
ΓΕΛ Δράμας 1ο 
ΓΕΛ Δράμας 2ο 

ΤΥ-Λ02 

Κέντρο Φιλοξενίας 
Προσφύγων (ΒΙ.ΠΕ. 
Δράμας) - 2ο ΓΕΛ Δράμας 
- 1ο ΓΕΛ Δράμας - 6ο 
Γυμνάσιο Δράμας 

Δράμα 

 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

1 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Κατατέθηκε 

2 
Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
4612/22-09-2021 

 

3 
Απόσπασμα ποινικού Μητρώου Απόσπασμα ποινικού Μητρώου 

12375/21-09-2021 

4 

Α) Αποδεικτικό Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας 

Β) Φορολογική Ενημερότητα 

ΕΦΚΑ 2471797/21-09-2021 

ΑΑΔΕ 72076554/21-09-2021 

5 

Για τις περιπτώσεις της παραγράφου, 
πέραν του ως άνω πιστοποιητικού 
(ενημερότητα ασφαλιστική και 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 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

8 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

260872/4651/24-09-2021 
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ασφάλισης. 

6 
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν εκδοθεί από 
ΣΕΠΕ πράξεις προστίμου 

Υπεύθυνη Δήλωση  

 

7 

πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκκαθάρισης 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. Το πιστοποιητικό  ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 
των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Πρωτοδικείο Δράμας 
Πιστοποιητικό αρ. Πρωτ. 4001/29-
06-2021  

&  

Υπεύθυνη Δήλωση 

8 

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 Μητρώου 
επιχείρησης  

 

 

9 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο 1 δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση 

 

10 
Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του Οικονομικού φορέα 
απόφαση αποκλεισμού 

Υπεύθυνη δήλωση 

 

11 

Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού για την απόδειξη της 
απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη 
καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) 
προσκομίζουν:  

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

Πιστοποιητικό επιμελητηρίου 
Δράμας 422/22-09-2021 
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κράτους εγκατάστασης. 

12 

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 ΡΜΒ 1717 

13 

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

Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου 
51/0016168 

Υπεύθυνη δήλωση για 
Δευτερεύουσες ελλείψεις 

14 

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 Ρ210700676 

 

15 

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.  

ΟΔΗΓΟΥ :Αρ.αδειας 003652043 
20932880 

  

16 

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.   

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΜΘ  

Αρ.Πρωτ.:αμθ/1826/23-12-2019 

17 

Ιατρικό πιστοποιητικό Υγείας Πιστοποιητικό Υγείας για Μη 
Χειριστές Τροφίμων του Οδηγού 

Πιστοποιητικό Υγείας για Μη 
Χειριστές Τροφίμων του Συνοδού 

& Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου 
εκπροσώπου για οδηγό και συνοδό  

18 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ  

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
Αρ.πρωτ.1610719.2339656/22-09-
2021 

Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 
Αρ.Πρωτ.1600294.2323076/10-09-
2021 

Καταστατικό εταιρείας  

19 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό 
αυτό. 

Υπεύθυνη Δήλωση κύριου και 
κατόχου οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας ΡΜΒ1717 για 
παραχώρηση, καθόλη τη διάρκεια της 
μεταφοράς, στην εταιρεία  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

 
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 258672/4617/22-09-2021 Ανακοίνωση –Γνωστοποίηση η οποία 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΠΑΘΜ και αναφέρει:     
       
«Αναφορικά με το περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς της με αρ. πρωτ. 249844/4395/14-09-2021 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά μαθητών σας κάνουμε γνωστό ότι επειδή στην 
τυποποιημένη φόρμα του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ που εκδίδεται από το 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ δεν πιστοποιείται ο πτωχευτικός συμβιβασμός η Υπηρεσία θα κάνει δεκτή Υπεύθυνη 
Δήλωσης του/των οικονομικών φορέων ότι δεν τελούν σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 
 
Σε περίπτωση που η Υ/Δ αυτή δεν εμπεριέχεται στο φάκελο της προσφοράς, αυτό δεν αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού της προσφοράς και η προσκόμισή της μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταλυτικής 
ημερομηνίας και ώρας λήξης των προσφορών.» 
 
Στους φακέλους προσφοράς των παρακάτω υποψηφίων αναδόχων δεν υπήρχε η Υ/Δ που αναφέρεται 
στην Ανακοίνωση της Υπηρεσίας :    
 

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 

1 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 258466/4616/22-09-2021 

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 259633/4634/23-09-2021 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 259663/4635/23-09-2021 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 260717/4643/24-09-2021 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 260787/4644/24-09-2021 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 260795/4645/24-09-2021 

7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 260867/4650/24-09-2021 

 
Η επιτροπή εφόσον το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι επι ποινή αποκλεισμού κάλεσε τους παραπάνω 
υποψήφιους αναδόχους να προσκομίσουν την Υ/Δ αυτή, πράγμα το οποίο και έπραξαν. 
Το ενημερωτικό σημείωμα του ΕΦΚΑ του ΤΟΖΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ αναφορικά με το αν είναι ασφαλιστικά 
ενήμερος αναφέρει την ύπαρξη οφειλών. 
 
Η επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2Α του άρθρου 73 του ν.4412/2016 « Αν ο 
οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 
αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή 
δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις 
παραπάνω υποχρεώσεις του. 
 
Οι περ. α’ και β’ της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού».  
 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



ζήτησε από τον οικονομικό φορέα να διευκρινίσει αν έχει αποπληρώσει την οφειλή αυτή προς το ΕΦΚΑ και 
αυτός προσκόμισε το με αρ.πρωτ.2615989/04-10-2021 αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ 
σύμφωνα με το οποίο είναι ασφαλιστικά ενήμερος.    
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα δικαιολογητικά συμμετοχής  των οικονομικών φορέων: 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 

1 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 258466/4616/22-09-2021 

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 259633/4634/23-09-2021 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 259663/4635/23-09-2021 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 260717/4643/24-09-2021 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 260787/4644/24-09-2021 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 260795/4645/24-09-2021 

7 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 260867/4650/24-09-2021 

8 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

260872/4651/24-09-2021 

 
κρίνονται επαρκεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. 249844/4395/14-09-2021 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την με αρ. πρωτ. 258672/4617/22-09-2021 Ανακοίνωση –Γνωστοποίηση. 
 
Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στο άνοιγμα και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία οικονομικών φορέων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν 
επαρκεί.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

α/
α 

Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 
προσφοράς  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ
ΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΔΙΑΔΡΟ

ΜΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΗΜΕΡΗΣΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΚΥΑ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ  

ΗΜΕΡΗΣΙ
ΟΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  
1 ΣΚΟΡΔΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
258466/4616/2

2-09-2021 
Νηπιαγωγείο 

Αργυρούπολης 
ΠΡ-Τ21 Μικρόκαμπος - 

Αργυρούπολη 
12,33 1% 12,21 

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔ
ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

259633/4634/2
3-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Αθανασίου 

1ο 

ΔΟ-Τ34 Άνω Κεφαλάρι - 
Άγιος 

Αθανάσιος 

10,66 1% 10,55 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

259663/4635/2
3-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Ξηροποτάμου 

ΔΡ-Τ60 Ξηροπόταμος 
(διασταύρωση) 
- Ξηροπόταμος 

11,26 1% 11,15 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

260717/4643/2
4-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ17 Ποταμοί - 
Χρυσοκέφαλο - 

Κάτω 
Νευροκόπι 

38,80 1% 38,41 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

260787/4644/2
4-09-2021 

Νηπιαγωγείο 
Καλαμπακίου 2ο 

ΔΟ-Τ36 Αγία 
Παρασκευή - 
Καλαμπάκι 

12,73 0% 12,73 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

260795/4645/2
4-09-2021 

   ΕΕΕΕΚ ΔΡ-Τ59 Αρκαδικός - 
ΕΕΕΕΚ 

16,39 1% 16,23 

7 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
260867/4650/2

4-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ16 Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 

13,13 1% 13,00 

Νηπιαγωγείο Κάτω 
Νευροκοπίου 1ο 
Δημοτικό Σχολείο 

ΝΕ-Τ18 
Κάτω Βροντού - 
Οχυρό - Κάτω 

Νευροκόπι 

25,32 1% 25,07 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή 
 

γνωμοδοτεί ομόφωνα 
 Α) για την ανάδειξη ως αναδόχων  τους οικονομικού φορείς, για τα δρομολόγια που αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

 
 

 

Κάτω Νευροκοπίου (εργατικές 
κατοικίες) - 

Κάτω 
Νευροκόπι 

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

260872/4651/2
4-09-2021 

Γυμνάσιο Δράμας 
2ο 

Γυμνάσιο Δράμας 
6ο 

ΓΕΛ Δράμας 1ο 
ΓΕΛ Δράμας 2ο 

ΤΥ-Λ02 

Κέντρο 
Φιλοξενίας 

Προσφύγων 
(ΒΙ.ΠΕ. 

Δράμας) - 2ο 
ΓΕΛ Δράμας - 

1ο ΓΕΛ Δράμας 
- 6ο Γυμνάσιο 

Δράμας 

43,70 
(περιλαμβά
νεται ποσό 
συνοδού 
5,10€) 

0% 43,70 

α/
α 

Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. 
προσφοράς  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ
ΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΚΩΔΙΚΟ

Σ 
ΔΙΑΔΡΟ

ΜΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΗΜΕΡΗΣΙ
Ο ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΚΥΑ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ  

ΗΜΕΡΗΣΙ
ΟΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 
ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗ  
1 ΣΚΟΡΔΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
258466/4616/2

2-09-2021 
Νηπιαγωγείο 

Αργυρούπολης 
ΠΡ-Τ21 Μικρόκαμπος - 

Αργυρούπολη 
12,33 1% 12,21 

2 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔ
ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 

259633/4634/2
3-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Αθανασίου 

1ο 

ΔΟ-Τ34 Άνω Κεφαλάρι - 
Άγιος 

Αθανάσιος 

10,66 1% 10,55 

3 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

259663/4635/2
3-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Ξηροποτάμου 

ΔΡ-Τ60 Ξηροπόταμος 
(διασταύρωση) 
- Ξηροπόταμος 

11,26 1% 11,15 

4 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

260717/4643/2
4-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ17 Ποταμοί - 
Χρυσοκέφαλο - 

Κάτω 
Νευροκόπι 

38,80 1% 38,41 

5 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

260787/4644/2
4-09-2021 

Νηπιαγωγείο 
Καλαμπακίου 2ο 

ΔΟ-Τ36 Αγία 
Παρασκευή - 
Καλαμπάκι 

12,73 0% 12,73 

6 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

260795/4645/2
4-09-2021 

   ΕΕΕΕΚ ΔΡ-Τ59 Αρκαδικός - 
ΕΕΕΕΚ 

16,39 1% 16,23 

7 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
260867/4650/2

4-09-2021 

Δημοτικό Σχολείο 
Κάτω Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ16 Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 

13,13 1% 13,00 

Νηπιαγωγείο Κάτω 
Νευροκοπίου 1ο 
Δημοτικό Σχολείο 

Κάτω Νευροκοπίου 

ΝΕ-Τ18 

Κάτω Βροντού - 
Οχυρό - Κάτω 

Νευροκόπι 
(εργατικές 
κατοικίες) - 

Κάτω 
Νευροκόπι 

25,32 1% 25,07 

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 
ΔΡΑΜΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ 

260872/4651/2
4-09-2021 

Γυμνάσιο Δράμας 
2ο 

Γυμνάσιο Δράμας 
6ο 

ΓΕΛ Δράμας 1ο 
ΓΕΛ Δράμας 2ο 

ΤΥ-Λ02 

Κέντρο 
Φιλοξενίας 

Προσφύγων 
(ΒΙ.ΠΕ. 

Δράμας) - 2ο 
ΓΕΛ Δράμας - 

1ο ΓΕΛ Δράμας 
- 6ο Γυμνάσιο 

Δράμας 

43,70 
(περιλαμβά
νεται ποσό 
συνοδού 
5,10€) 

0% 43,70 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



Β) Κρίνονται αδιάθετα τα δρομολόγια : 
ΔΟ-Τ35, ΔΡ-Τ61, ΠΑ-Τ17,ΠΑ-Τ18, ΠΑ-Τ19, ΠΑ-Τ20,ΠΡ-Τ18, ΠΡ-Τ19,ΠΡ-Τ22 
για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης και να αρχίσει η 
μεταφορά των μαθητών άμεσα, παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης  η 
Υπηρεσία 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
Α) την έγκριση του 1ου και τελικού πρακτικού  της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022, 
σύμφωνα με το  οποίο αναδεικνύονται ως ανάδοχοι οι  παρακάτω οικονομικοί φορείς: 
 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
1 Μικρόκαμπος - 

Αργυρούπολη 
ΠΡ-Τ21 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 12,21 

2 Άνω Κεφαλάρι - 
Άγιος Αθανάσιος 

ΔΟ-Τ34 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ 

1% 10,55 

3 Ξηροπόταμος 
(διασταύρωση) - 
Ξηροπόταμος 

ΔΡ-Τ60 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

1% 11,15 

4 Ποταμοί - 
Χρυσοκέφαλο - 
Κάτω Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ17 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1% 38,41 

5 Αγία Παρασκευή - 
Καλαμπάκι 

ΔΟ-Τ36 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

0% 12,73 

6 Αρκαδικός - ΕΕΕΕΚ ΔΡ-Τ59 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

1% 16,23 

7 Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ16 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

1% 13,00 

Κάτω Βροντού - 
Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 
(εργατικές 
κατοικίες) - Κάτω 
Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ18 1% 25,07 

8 Κέντρο Φιλοξενίας 
Προσφύγων 
(ΒΙ.ΠΕ. Δράμας) - 
2ο ΓΕΛ Δράμας - 
1ο ΓΕΛ Δράμας - 
6ο Γυμνάσιο 

ΤΥ-Λ02 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 
ΔΡΑΜΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

0% 43,70 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



Δράμας ΕΠΕ 

 
Β) Κρίνονται αδιάθετα, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά γι’ αυτά, τα δρομολόγια με κωδικούς: 
ΔΟ-Τ35, ΔΡ-Τ61, ΠΑ-Τ17, ΠΑ-Τ18, ΠΑ-Τ19, ΠΑ-Τ20, ΠΡ-Τ18, ΠΡ-Τ19, ΠΡ-Τ22 για τα οποία να 
επαναληφθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ίδιους όρους.  
 
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 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Α) Εγκρίνει τον 1ο και τελικό πρακτικό  της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης της διαδικασίας  
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) νέων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για το σχολικό έτος 2021-2022, 
σύμφωνα με το  οποίο αναδεικνύονται ως ανάδοχοι οι  παρακάτω οικονομικοί φορείς: 
 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
1 Μικρόκαμπος - 

Αργυρούπολη 
ΠΡ-Τ21 ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 12,21 

2 Άνω Κεφαλάρι - 
Άγιος Αθανάσιος 

ΔΟ-Τ34 ΤΖΕΜΠΕΝΤΟΝΙΔΗΣ 
ΑΝΕΣΤΗΣ 

1% 10,55 

3 Ξηροπόταμος 
(διασταύρωση) - 
Ξηροπόταμος 

ΔΡ-Τ60 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

1% 11,15 

4 Ποταμοί - 
Χρυσοκέφαλο - 
Κάτω Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ17 ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1% 38,41 

5 Αγία Παρασκευή - 
Καλαμπάκι 

ΔΟ-Τ36 ΝΤΕΝΙΚΑΡΟΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ 

0% 12,73 

6 Αρκαδικός - ΕΕΕΕΚ ΔΡ-Τ59 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

1% 16,23 

7 Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ16 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

1% 13,00 

Κάτω Βροντού - 
Οχυρό - Κάτω 
Νευροκόπι 
(εργατικές 
κατοικίες) - Κάτω 
Νευροκόπι 

ΝΕ-Τ18 1% 25,07 

8 Κέντρο Φιλοξενίας 
Προσφύγων 
(ΒΙ.ΠΕ. Δράμας) - 
2ο ΓΕΛ Δράμας - 
1ο ΓΕΛ Δράμας - 
6ο Γυμνάσιο 

ΤΥ-Λ02 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ 
ΔΡΑΜΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

0% 43,70 

ΑΔΑ: ΨΖΔΛ7ΛΒ-Ψ67



Δράμας ΕΠΕ 

 
Β) Κρίνει αδιάθετα, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά γι’ αυτά, τα δρομολόγια με κωδικούς: 
ΔΟ-Τ35, ΔΡ-Τ61, ΠΑ-Τ17, ΠΑ-Τ18, ΠΑ-Τ19, ΠΑ-Τ20, ΠΡ-Τ18, ΠΡ-Τ19, ΠΡ-Τ22 για τα οποία να 
επαναληφθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους ίδιους όρους.  
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε τα εξής: «ΚΑΤΑ: Δεν υπάρχει καμία αιτιολόγηση για την συζήτηση του θέματος εκτός ημερησίας 
διάταξης. Ας σημειωθεί ότι η Επιτροπή διαγωνισμού χρειάστηκε 10 ημέρες (από 24.9 έως 4.10) για την 
σύνταξη του «επείγοντος» πρακτικού… 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α 658/2021. 

 
                       
                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

 
                  
 

                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                  ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
                ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                  ΜΟΥΛΤΑΖΑ ΤΑΡΚΑΝ  
                   ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
                   ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
                   ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                   ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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