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Του  Πρακτικού αριθ. 44/2022  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 822/2022 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος 2022-2023, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 2.682.024,75 ευρώ με Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 07 Νοεμβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 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 η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την 
ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/324965/4420/31-10-2022 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) Κουρτίδης Κωνσταντίνος Προεδρεύων της οικονομικής επιτροπής, 2) 
Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  Αντιπεριφερειάρχης Δράμας μέλος  Βενετίδης Κωνσταντίνος  
μέλος,4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος  αναπληρωματικό  μέλος Ιωσηφίδης 
Αλέξανδρος μέλος, 6)   Γρανάς Αρχέλαος  αναπληρωματικό μέλος  
  Απόντες ήταν οι: κ.κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε 
για υπηρεσιακούς λόγους και 2), Τσώνης Αθανάσιος  3) Μαρκόπουλος Θεόδωρος μέλος 4) 
Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 5)  Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος, και 6) Ιμάμογλου Τζιχάν  οι οποίοι 
απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Νταντή Φωτεινή . 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο έντεκα μελών, ήταν παρόντα τα έξι  μέλη, ο 
Προεδρεύων Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και 
ημερήσιας διάταξης. 
 
Μετά  την συζήτηση του 11ου θέματος προσήλθε στην συνεδρίαση το μέλος της οικονομικής 
επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 822: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της 
Π.Ε Έβρου, με το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 321609/6441/26-10-2022 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών 
της επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», 
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α΄290) άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά 
μέσα (τηλεομοιοτυπία -  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
- Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 
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7. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
από Εμπορικές Επιχειρήσεις». 

9. Tην αριθμ.4697/9-10-2019 (ΦΕΚ4064/Β/7-11-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Μεταβίβαση 
άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

10. Tην αριθμ.211119/3694/21 (ΦΕΚ3810 Β/17-08-2021) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΔ:οικ.4697/09-10-2019 απόφασης (Β΄464) μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων 
εγγράφων και άλλων πράξεων του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στους 
Περιφερειακούς Συμβούλους που ορίστηκαν χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 

11. Την υπ’ αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (ΦΕΚ 1449/Β’/14-06-2013) «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» με όλες τις τροποποιήσεις της. 

12. Την υπ’ αριθ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/Β’/26-09-2018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες». 

13. Την Αριθμ. 53173 / 2022«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217)». 

14. Τις διατάξεις 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 τροποποιείται και ισχύει. 

15. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36/α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

16. Το Άρθρο 60 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2021-2022» του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 
134/Α’/31-07-2021) όπου ορίζεται ότι:  «… 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) δεν κατέστη εφικτό από 
τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,…. Στις περιπτώσεις που προέκυψαν νέες ανάγκες 
μετά από την προκήρυξη των διαγωνισμών, η οικονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με 
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 
του ν. 4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου 
ανταγωνισμού, κατ’ εξαίρεσην των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης 
από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 

17. Το άρθρο 391 του νόμου υπ ΄αριθ. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/2022) « Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις». αγωνισμοί και εφόσον δεν είναι δυνατή η χρήση των προβλεπομένων 
δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, που εκτελείται μέχρι την ολοκλήρωση 
του διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. στ2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ’ του 
άρθρου 2 της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4217) και τροποποίησης της σύμβασης 
κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η 
οι- κονομική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη 
διαδικα- σία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, 
κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

18. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»  

19. Κάθε άλλη εν γένει ισχύουσα νομοθετική διάταξη που αφορά, εξειδικεύει και ρυθμίζει τα ανωτέρω.  
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20. Το αριθ. πρωτ. 2014/22-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στην 
Υπηρεσία μας οι πίνακες με τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου 

21. Την αριθ. 624/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης διενέργειας και όρων 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης 

22. Την αριθ. 5237/05-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ9Δ7ΛΒ-ΒΩ0, ΑΔΑΜ: 22PROC011273906, 2η ορθή επανάληψη 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

23. Το από 10/11/2021 Πρακτικό διαπραγμάτευσης της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού το οποίο 
ανέφερε τα εξής : «Στην Αλεξανδρούπολη στις 11/10/2022, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00π.μ.  συνεδρίασε, 
για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν για την κάλυψη των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου για το σχολικό έτος 2022-2023, με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε, κατόπιν κληρώσεως σε εφαρμογή του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 με την αριθ. 24/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥ7ΛΒ-01Λ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ, αποτελούμενη από τους: 

   1.  Καμπαρμούση Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικών, Ειδικότητας Γεωπόνων, υπάλληλος Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ως πρόεδρος 
   2. Κουτρούλας Γεώργιος ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων, μέλος 
   3.   Kοσμίδου Ελισσάβετ ΠΕ Πληροφορικής, υπάλληλος Τμήματος Πληροφορικής, ως αναπλ. μέλος 
 
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών παρέδωσε στην επιτροπή εννέα 
(9) πρωτοκολλημένες  προσφορές, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 

1 ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 5352/8-09-2022 

2 ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 5353/08-09-2022 

3 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο ΦΑΡΟΣ» 5383/09-09-2022 

4 ΟΛΠΑΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5388/09-09-2022 

5 ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 5372/09-09-2022 

6 ΓΚΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5503/14-09-2022 

7 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5514/15-09-2022 

8 ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 5612/20-09-2022 

9 ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5600/20-09-2022 

 
Η Επιτροπή αφού έλεγξε την εμπρόθεσμη κατάθεση των παραπάνω προσφορών, αρίθμησε, σφράγισε και 
μονογράψε τον κυρίως φάκελο αλλά και τον επιμέρους, ήτοι τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. 
 
Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους των διαγωνιζόμενων, σφράγισε και μονογράψε 
τα δικαιολογητικά τους ανά φύλλο και έλεγξε την έγκυρη συμμετοχή τους, σύμφωνα με τα ζητούμενα της 
αριθ. 5237/05-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΥ9Δ7ΛΒ-ΒΩ0, ΑΔΑΜ: 22PROC011273906, 2η ορθή επανάληψη 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
τους . 
Μετά η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής κα τεχνικής προσφοράς. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική 
Προσφορά»  η Επιτροπή  διαπίστωσε:     
                                                                                                                                                                                                                                               
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ 
ΕΥΔΟΚΙΑ, η οποία κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 10 «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΛΑΚΚΩΜΑ – 
ΧΩΡΑ» με επιστροφή,  και για το δρομολόγιο με α/α 11 «ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ» με επιστροφή, 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 5237/05-09-2022 
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Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του 
ν.4412/16 
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ, η οποία κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 9 «ΣΑΥΡΑ – ΚΥΑΝΗ – ΘΟΥΡΙΟ - 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» με επιστροφή,  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32 του ν.4412/16 
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο ΦΑΡΟΣ»», η οποία κατέθεσε προσφορά 1) για το 
δρομολόγιο με α/α 1 «ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ - ΑΒΑΝΤΑΣ» με επιστροφή,,  για το δρομολόγιο με α/α 2 
«ΑΙΣΥΜΗ - ΑΒΑΝΤΑΣ» με επιστροφή,  και για το δρομολόγιο με α/α 13 «ΜΑΚΡΗ – ΠΕΤΡΙΝΑ – ΧΙΛΗ – 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» με επιστροφή,  δεν κατατέθηκε παραστατικό εκπροσώπησης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32 του ν.4412/16 
4. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου ΟΛΠΑΣΑΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, η οποία κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 4 «ΑΓΡΙΑΝΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με επιστροφή,  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32 του ν.4412/16 
5. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της υποψήφιας αναδόχου ΚΟΥΚΟΥΔΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, η οποία κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 4  «ΑΓΡΙΑΝΗ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με επιστροφή,  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32 του ν.4412/16 
6. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου ΓΚΑΖΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 3 «ΔΑΔΙΑ – Ν/Γ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με 
επιστροφή, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 5237/05-09-
2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του 
ν.4412/16 
7. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 10 «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΛΑΚΚΩΜΑ 
– ΧΩΡΑ» με επιστροφή,  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 
5237/05-09-2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του 
άρθρου 32 του ν.4412/16 
8. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά 1) για το δρομολόγιο με α/α 7 «ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ» 
με επιστροφή,  και 2) για το δρομολόγιο με α/α 8 «ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ» με επιστροφή,  
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 5237/05-09-2022 
Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του 
ν.4412/16 
9. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ο οποίος κατέθεσε προσφορά για το δρομολόγιο με α/α 6 «ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΚΥΠΡΙΝΟΣ» με 
επιστροφή,  ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 5237/05-09-
2022 Πρόσκληση και τις ορθές επαναλήψεις αυτής, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του 
ν.4412/16 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι οι διαγωνιζόμενοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά όπως 
ζητήθηκαν από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εκτός από την εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο ΦΑΡΟΣ». Κατόπιν τούτου οι υπόλοιπές προσφορές έγιναν αποδεκτές. Για 
την προσφορά της εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο ΦΑΡΟΣ», η Επιτροπή 
έκρινε ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/16 και τους όρους της Πρόσκλησης θα πρέπει η 
αναθέτουσα αρχή  να  αποστείλει έγγραφα συμπλήρωσης και αποσαφήνισης των προσφορών των 
παραπάνω οικονομικών φορέων  
 
Στάλθηκε το αριθ. πρωτοκόλλου 304995/6075/12-10-2022  έγγραφο προς την ανωτέρω εταιρεία. 

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ



Η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και κατά την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη 
σύνθεση της Επιτροπής και η απαρτία της, υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών παρέδωσε στην 
επιτροπή  σε έντυπη μορφή το παραστατικό εκπροσώπησης, οπότε η Επιτροπή έκρινε ότι είναι πλέον 
πλήρη τα δικαιολογητικά της ανωτέρω εταιρείας. 
 
Αμέσως μετά, η επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών τους.  Η επιτροπή 
αφού τις σφράγισε και τις μονόγραψε, αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές και διαπίστωσε τα εξής: 
1. Η οικονομική προσφορά της υποψήφιας αναδόχους «ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ» δεν υποβλήθηκε σε 
σφραγισμένο φάκελο ως όφειλε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Οδηγίες σύνταξης 
προσφοράς» παρ. Γ , όπου ορίζεται ρητά ότι «Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο 
ως εξής…». Επομένως η προσφορά της ΚΟΥΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ απορρίπτεται. 

2. Όλες οι άλλες οικονομικές προσφορές υποβλήθηκαν σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος. 

3. Για τα δρομολόγια 1)  με α/α 5 «ΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΠΕΠΛΟΣ», 2) με α/α 12 «ΣΙΔΗΡΩ – ΣΟΥΦΛΙ» και 3) με 
α/α 14 «ΠΗΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ», δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και επομένως κρίνονται άγονα. 

 
Στη συνέχεια η Επιτροπή κατέγραψε τις προσφερθείσες τιμές των δρομολογίων των ορθών προσφορών, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού και έχει ως εξής: 
1. Η υποψήφια ανάδοχος «ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ» πρόσφερε 1) για το δρομολόγιο με α/α 10 
«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΛΑΚΚΩΜΑ – ΧΩΡΑ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 1% και το ποσό της 
προσφοράς της διαμορφώνεται σε 9.395,35 € χωρίς ΦΠΑ και 2) για το δρομολόγιο με α/α 11 «ΑΝΩ 
ΜΕΡΙΑ - ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 5% και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 11.812,06 € χωρίς ΦΠΑ 

2. Η υποψήφια ανάδοχος «ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ» πρόσφερε  για το δρομολόγιο με α/α 9 «ΣΑΥΡΑ – 
ΚΥΑΝΗ – ΘΟΥΡΙΟ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0% και το ποσό της προσφοράς 
της διαμορφώνεται σε 21.446,25 €, χωρίς ΦΠΑ 

3. Η υποψήφια ανάδοχος εταιρεία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο ΦΑΡΟΣ»» 
πρόσφερε  1) για το δρομολόγιο με α/α 1 «ΤΕΡΜΑ ΑΒΑΝΤΟΣ - ΑΒΑΝΤΑΣ» με επιστροφή, ποσοστό 
έκπτωσης 0,13% και το ποσό της προσφοράς της διαμορφώνεται σε 6.440,00 €, 2) για το δρομολόγιο με 
α/α 2 «ΑΙΣΥΜΗ - ΑΒΑΝΤΑΣ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0,13% και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 8.433,25 € και 3) για το δρομολόγιο με α/α 13 «ΜΑΚΡΗ – ΠΕΤΡΙΝΑ – ΧΙΛΗ - ΕΙΔΙΚΟ» 
με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0,13% και το ποσό της προσφοράς της διαμορφώνεται σε 10.713,50 
€, χωρίς ΦΠΑ 

4. Η υποψήφια ανάδοχος «ΟΛΠΑΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ» πρόσφερε  για το δρομολόγιο με α/α 4 «ΑΓΡΙΑΝΗ – 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 6,6 % και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 10.501,66 € χωρίς ΦΠΑ 

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΓΚΑΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» πρόσφερε  για το δρομολόγιο με α/α 3 «ΔΑΔΙΑ – 
Ν/Γ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 21% και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 8.758,14 € χωρίς ΦΠΑ 

6. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» πρόσφερε  για το δρομολόγιο με α/α 10 
«ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΛΑΚΚΩΜΑ - ΧΩΡΑ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 15% και το ποσό της 
προσφοράς της διαμορφώνεται σε 8.066,71 € χωρίς ΦΠΑ 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» πρόσφερε  1) για το δρομολόγιο με α/α 7 
«ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0% και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 8.881,25 € χωρίς ΦΠΑ και 2) για το δρομολόγιο με α/α 7 «ΚΟΡΥΜΒΟΣ - 
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0% και το ποσό της προσφοράς της διαμορφώνεται σε 
8.881,25 € χωρίς ΦΠΑ 
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8. Ο υποψήφιος ανάδοχος «ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» πρόσφερε  για το δρομολόγιο με α/α 6 
«ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ - ΚΥΠΡΙΝΟΣ» με επιστροφή, ποσοστό έκπτωσης 0% και το ποσό της προσφοράς της 
διαμορφώνεται σε 7.008,75 € χωρίς ΦΠΑ 

 
Η Επιτροπή αξιολόγησης μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
1) το γεγονός ότι οι τιμές που επιτεύχθηκαν ήταν εντός προϋπολογισμού και εξ ορισμού θεωρούνται 
λογικές και αποδεκτές, διότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά δρομολόγιο υπολογίστηκε βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας κατά την ημέρα έγκρισης διαπραγμάτευσης και 2) τηρήθηκαν τα κριτήρια 
οικονομικότητας και εξασφάλισης των συνθηκών του γνήσιου ανταγωνισμού 

εισηγείται 
 
1. Για τα παρακάτω δρομολόγια της Ομάδας 7: 1)  με α/α 5 «ΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΠΕΠΛΟΣ»,  2) με α/α 12 
«ΣΙΔΗΡΩ – ΣΟΥΦΛΙ» και 3) με α/α 14 «ΠΗΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ», για τα οποία δεν υποβλήθηκε καμία 
προσφορά, κηρύσσονται ΑΓΟΝΑ, ματαιώνεται η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 106 
παρ.1α του Ν.4412/16 και επαναλαμβάνεται εκ νέου χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής 
Πρόσκλησης. 

2. Τον ορισμό προσωρινών αναδόχων των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 2022-2023,  κατόπιν διαπραγμάτευσης, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται   στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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ΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ 

ΑΙΤΙΑ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
50025/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛ. ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 
 
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 
ΤΕΡΜΑ 
ΑΒΑΝΤΟΣ - 
ΑΒΑΝΤΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

Ν/Γ ΑΒΑΝΤΑ 
 

36,85 6.448,75 € 

 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
«Ο ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 6.440,00 € 

2 
 

ΑΙΣΥΜΗ -
ΑΒΑΝΤΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

Ν/Γ ΑΒΑΝΤΑ – 
Δ/Σ ΑΒΑΝΤΑ 

48,25 8.443,75 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
«Ο ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 8.433,25 € 

3 Ν/Γ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΔΑΔΙΑ - Ν/ Γ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

63,35 11.086,25 

ΓΚΑΖΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

του  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

21% 8.758,14 € 

4 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΑΓΡΙΑΝΗ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

64,25 11.243,75 

ΟΛΠΑΣΑΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6,6% 10.501,66 € 

5 Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΒΡΥΣΟΥΛΑ - 
ΠΕΠΛΟΣ 

26,50 4.637,50 

 
 

ΑΓΟΝΟ   

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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6 Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  
- ΚΥΠΡΙΝΟΣ 

40,05 7.008,75 

ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0% 7.008,75 € 

7 
Δ.Σ. , ΝΓ 
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ -  
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  

50,75 8.881,25 

ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 8.881,25 € 

8 
Δ.Σ. , ΝΓ 
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ -  
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  

50,75 8.881,25 

ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 8.881,25 € 

9 
ΕΙΔ.Ε.Ε.Κ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΣΑΥΡΑ - ΚΥΑΝΗ 
- ΘΟΥΡΙΟ  - 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 

122,55 21.446,25 

ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ  του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 21.446,25 € 

10 
Ν/Γ ΧΩΡΑΣ, Δ.Σ. 
ΛΑΚΚΩΜΑ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ - 

ΛΑΚΚΩΜΑ - 
ΧΩΡΑ 

54,23 9.490,25 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ 15% 8.066,71 € 

11 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ - 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 

71,05 12.433,75 

ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ 
ΕΥΔΟΚΙΑ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5% 11.812,06 € 

12 
ΕΕΕΕΚ 
ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΣΙΔΗΡΩ - 
ΣΟΥΦΛΙ 

76,05 13.308,75 

 
 

ΑΓΟΝΟ   

13 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΛΕΞΠΟΛΗ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΜΑΚΡΗ -
ΠΕΤΡΙΝΑ -ΧΙΛΗ- 

ΕΙΔΙΚΟ  
61,30 10.727,50 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
«Ο ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 10.713,50 € 

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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14 ΝΓ ΣΟΦΙΚΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΥΘΙΟ - ΡΗΓΙΟ -
ΣΟΦΙΚΟ 

52,50 9.187,50 

 
 

ΑΓΟΝΟ 
 

  

 
 

*Ο προβλεπόμενος ΦΠΑ  δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 

** Η τιμή προϋπολογίστηκε για 175 ημέρες το μέγιστο.  

*** Τα δρομολόγια με α/α 3, 4, 9, 12, 13 και 14 συμπεριλαμβάνουν στο κόστος τους και το κόστος συνοδού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του από 10/11/2022 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  2022-2023, με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 2.682.024,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και του 
δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το οποίο αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής: 
1. Για τα παρακάτω δρομολόγια της Ομάδας 7: 1)  με α/α 5 «ΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΠΕΠΛΟΣ»,  2) με 
α/α 12 «ΣΙΔΗΡΩ – ΣΟΥΦΛΙ» και 3) με α/α 14 «ΠΗΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ», για τα οποία δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά, κηρύσσονται ΑΓΟΝΑ, ματαιώνεται η διαδικασία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 106 παρ.1α του Ν.4412/16 και επαναλαμβάνεται εκ νέου χωρίς τροποποίηση 
των όρων της αρχικής Πρόσκλησης. 
2. Τον ορισμό προσωρινών αναδόχων των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 2022-2023,  κατόπιν 
διαπραγμάτευσης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

 
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  ΟΜ ΟΦΩ Ν Α 
Εγκρίνει το από 10/11/2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της 
Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με σκοπό την επιλογή αναδόχων 
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Έβρου, για το σχολικό έτος  2022-2023, με συνολικό 
προϋπολογισμό το ποσό των 2.682.024,75 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και του 
δικαιώματος προαίρεσης σύμφωνα με το οποίο αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα της 
διαπραγμάτευσης της υπ΄ αριθ. 5237/05-09-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής: 
1. Για τα παρακάτω δρομολόγια της Ομάδας 7: 1)  με α/α 5 «ΒΡΥΣΟΥΛΑ – ΠΕΠΛΟΣ»,  2) με α/α 12 
«ΣΙΔΗΡΩ – ΣΟΥΦΛΙ» και 3) με α/α 14 «ΠΗΘΙΟ – ΡΗΓΙΟ – ΣΟΦΙΚΟ», για τα οποία δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά, κηρύσσονται ΑΓΟΝΑ, ματαιώνεται η διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα του 
άρθρου 106 παρ.1α του Ν.4412/16 και επαναλαμβάνεται εκ νέου χωρίς τροποποίηση των όρων της 
αρχικής Πρόσκλησης. 
2. Τον ορισμό προσωρινών αναδόχων των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 202 2-2023,  κατόπιν διαπραγμάτευσης, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ/ 

ΑΙΤΙΑ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 
50025/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΥΝΟΛ. ΚΟΣΤΟΥΣ  
ΕΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 
 
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

1 
ΤΕΡΜΑ 
ΑΒΑΝΤΟΣ - 
ΑΒΑΝΤΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

Ν/Γ ΑΒΑΝΤΑ 
 36,85 6.448,75 € 

 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο 
ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 6.440,00 € 

2 
 

ΑΙΣΥΜΗ -
ΑΒΑΝΤΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

Ν/Γ ΑΒΑΝΤΑ – 
Δ/Σ ΑΒΑΝΤΑ 

48,25 8.443,75 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο 
ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 8.433,25 € 

3 Ν/Γ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΔΑΔΙΑ - Ν/ Γ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ  63,35 11.086,25 

ΓΚΑΖΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

του  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 

21% 8.758,14 € 

4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ  

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΑΓΡΙΑΝΗ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

64,25 11.243,75 

ΟΛΠΑΣΑΛΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6,6% 10.501,66 € 

5 Δ.Σ. ΠΕΠΛΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΒΡΥΣΟΥΛΑ - 
ΠΕΠΛΟΣ 26,50 4.637,50 

 
 

ΑΓΟΝΟ   

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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6 Δ.Σ. ΚΥΠΡΙΝΟΥ  

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  - 
ΚΥΠΡΙΝΟΣ 40,05 7.008,75 

ΘΥΜΝΙΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ 0% 7.008,75 € 

7 Δ.Σ. , ΝΓ 
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ -  
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  50,75 8.881,25 

ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 8.881,25 € 

8 Δ.Σ. , ΝΓ 
ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΚΟΡΥΜΒΟΣ -  
ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ  50,75 8.881,25 

ΠΙΠΕΡΟΥΔΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 8.881,25 € 

9 ΕΙΔ.Ε.Ε.Κ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΣΑΥΡΑ - ΚΥΑΝΗ - 
ΘΟΥΡΙΟ  - 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
122,55 21.446,25 

ΣΚΕΝΤΕΡΛΗ 
ΛΑΜΠΡΙΝΗ  του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 0% 21.446,25 € 

10 Ν/Γ ΧΩΡΑΣ, Δ.Σ. 
ΛΑΚΚΩΜΑ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ - 

ΛΑΚΚΩΜΑ - 
ΧΩΡΑ 

54,23 9.490,25 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του 

ΙΩΑΝΝΗ 15% 8.066,71 € 

11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ - 
ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 71,05 12.433,75 

ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ 
ΕΥΔΟΚΙΑ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 5% 11.812,06 € 

12 ΕΕΕΕΚ 
ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΣΙΔΗΡΩ - 
ΣΟΥΦΛΙ 76,05 13.308,75 

 
 

ΑΓΟΝΟ   

13 ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΛΕΞΠΟΛΗ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΜΑΚΡΗ -
ΠΕΤΡΙΝΑ -ΧΙΛΗ- 

ΕΙΔΙΚΟ  
61,30 10.727,50 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ «Ο 
ΦΑΡΟΣ» 

0,13% 10.713,50 € 

14 ΝΓ ΣΟΦΙΚΟΥ 

ΔΙΠΛΗ /ΔΕΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 
ΤΑΞΙ 

ΠΥΘΙΟ - ΡΗΓΙΟ -
ΣΟΦΙΚΟ 52,50 9.187,50 

 
 

ΑΓΟΝΟ 
 

  

ΑΔΑ: 656Λ7ΛΒ-ΩΜΟ
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*Ο προβλεπόμενος ΦΠΑ  δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές. 

** Η τιμή προϋπολογίστηκε για 175 ημέρες το μέγιστο.  

*** Τα δρομολόγια με α/α 3, 4, 9, 12, 13 και 14 συμπεριλαμβάνουν στο κόστος τους και το κόστος 

συνοδού 
 

 
 

Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  822/2022. 
 

                         
                        
                 Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
        ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

                                
                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
                  

                    ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                    ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΜΠΡΑΜ ΑΧΜΕΤ                   

ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

                    ΧΑΤΖΗΠΕΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
                    ΓΡΑΝΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ 
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