
 
 

 
 

                                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Του  Πρακτικού αριθ. 40/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 
Αριθ. Απόφασης 734/2022 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την 
μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή 
πληρότητα για του μήνες: Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022. 
 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 6 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ έγινε με τηλεδιάσκεψη 
σύμφωνα με το άρθρο 78 του  Ν.4954/9-7-2022  
«Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 
εποπτευόμενων  νομικών  τους προσώπων  κατά  το  διάστημα  ισχύος των  μέτρων  αποφυγής  της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/293293/3969/30-9-2022 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) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 2) Παπαεμμανουήλ 
Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος, 3) Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 4) Ιμπράμ 
Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό μέλος, 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 
7)  Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος και 8) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος.  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, 
2)Τσώνης Αθανάσιος, 3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος και 4) Ιμάμογλου Τζιχάν 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 οχτώ μέλη, Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης. 
Από το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και  
προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος Κουρτίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος προήδρευσε. 
Μετα την συζήτηση του 15ου θέματος αποχώρησε από την συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Ζιμπίδης Γεώργιος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 734: Εισηγούμενη το εικοστό τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η  Δ/νση Μεταφορών & 
επικοινωνιών  της Π.Ε Ξάνθης, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: 291347/17190/29-09-2022 έγγραφό της, έθεσε 
υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. του Νόμου 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης». 
4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ  85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Εκ», άρθρο 5 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 
176 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών». 
5. Την παραγράφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών 
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις» 
6. Την υπ αριθμ. πρωτ. 279081/16552/19-9-2022 «Πρόσκληση σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακα δρομολόγια της ΠΕ 
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Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, 
Δεκέμβριος 2022» 
 
Το πρακτικό 1 αναφέρει τα εξής: «Στην Ξάνθη σήμερα την 28.09.2022 και ώρα 11:30  οι: 
1 Κωνσταντινίδης Ευμένιος 
2 Γεωργιάδης Μεταξάς 
3 Καψάλης Παναγιώτης 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ως μέλη της επιτροπή παραλαβής προμηθειών, 
υπηρεσιών κλπ., σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 174952/10345/14.06.2022  απόφαση του προϊσταμένου του 
Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης, 
αποσφραγίσαμε σφραγισμένο φάκελο της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ που κατατέθηκε στα πλαίσιο 
της «Πρόσκλησης σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την μείωση 
του κομίστρου στα ενδονομαρχιακα δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα 
για του μήνες: Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022» και  που περιείχε τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1. Υπευθύνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης ΑΕ (26/9/2022) 
2. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Αριθ.πρωτ.1848611.2712640/18-5-2022) 
3. Καταχώριση στο ΓΕΜΗ της εκπροσώπησης της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» 
(2441737/5-10-2021) 
4. Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης (Αριθ.πρωτ.1848611.2712640/18-5-2022) 
5. Έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Ξάνθης (Γ/ΕΞ/4585-1/19-11-2013) 
6.  Καταχώριση στο ΓΕΜΗ της τελευταίας τροποποίησης της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» (2441737/5-10-2021) 
7. Οικονομική προσφορά της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ (27/9/2022) 
Και διαπιστώσαμε την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με την υπ αριθμ.πρωτ. 
279081/16552/19-9-2022 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης» 
 
Το πρακτικό 2 αναφέρει τα εξής: «Στην Ξάνθη σήμερα την 29.09.2022 και ώρα 10:00  οι: 
1. Κωνσταντινίδης Ευμένιος 
2. Γεωργιάδης Μεταξάς 
3. Μπαζιόγλου Στυλιανός 
υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ως μέλη της επιτροπή παραλαβής προμηθειών, 
υπηρεσιών κλπ., σύμφωνα με την υπ.’ αριθμ. 174952/10345/14.06.2022  απόφαση του προϊσταμένου του 
Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ξάνθης, 
αποσφραγίσαμε σφραγισμένο φάκελο της ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ που κατατέθηκε στα πλαίσιο 
της πρόσκλησης κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης της «Πρόσκλησης σε Διαδικασία 
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακα 
δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: Οκτώβριος 2022, 
Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022» και  που περιείχε τα εξής δικαιολογητικά: 
8. Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό / γενική χρήση εκτός είσπραξης ΠΛΗΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
9. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Οικονομικού Φορέα από τους 
ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους έχει δηλώσει, στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι /θα είναι 
ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι στο μεταφορικό έργο για το οποίο έχει υποβάλλει προσφορά 
10. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για κάθε οικονομικό 
φορέα), από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  
11. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί 
υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων 
12. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους 
13. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της 
κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  
14. Για την απόδειξη Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης  
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15. Αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου όλων των μελών του Δ.Σ 
Και διαπιστώσαμε την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
279081/16552/19-9-2022 πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης». 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
την έγκριση των πρακτικών 1 και 2 αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  μείωση του κομίστρου στα 
ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: 
Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 32α παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, 
και σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα για την ανάδειξη της «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αναδόχου: 
Για το έργο «μείωση του κομίστρου στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν 
πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022»  
      Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

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 ΟΦΑΣ ΙΖ Ε Ι  ΚΑ Τ Α ΠΛ Ε Ι ΟΨ ΗΦ ΙΑ  
Εγκρίνει τα πρακτικά 1 και 2 αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς - οικονομικής προσφοράς και δικαιολογητικών κατακύρωσης για την  μείωση του κομίστρου στα 
ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: 
Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με 
το άρθρο 32α παρ. β του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν.4782/2021, 
Συγκεκριμένα κατακυρώνει την ανάθεση της Υπηρεσίας στο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: για το έργο «μείωση του κομίστρου 
στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια της ΠΕ Ξάνθης που παρουσιάζουν πού χαμηλή πληρότητα για του μήνες: 
Οκτώβριος 2022, Νοέμβριος 2022, Δεκέμβριος 2022»  
 
Μειοψήφησε το μέλος της οικονομικής επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος ψηφίζοντας κατά. Συγκεκριμένα 
ανέφερε ότι η πρόσκληση προς το ΚΤΕΛ, αποτελεί ουσιαστική ενίσχυση, εμφανίζεται ως δράση, ενώ 
ουσιαστικά αποτελεί μια αθέμιτη ενίσχυση, επιχορήγηση προς το ΚΤΕΛ. 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  734/2022. 
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