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Του  Πρακτικού αριθ. 3/2023  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
 

Αριθ. Απόφασης 24/2023 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση του πρακτικού 2 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπ΄αριθμ. πρωτ.: οικ.359202/30-11-2022 Πρόσκληση με θέμα: 
«Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών του Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23 για το μάθημα της κολύμβησης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.257,9 
ευρώ με Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα το άρθρο 
32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021. 

 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30μ.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος 
όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/20617/361/23-1-2023 
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, 3) Γαλανόπουλος Δημήτριος 
αναπληρωματικό μέλος, 4) Ιμπράμ Αχμέτ  μέλος, 5) Εξακουστός Κωνσταντίνος αναπληρωματικό 
μέλος , 6) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος μέλος, 7) Χατζηπέμου Χρήστος  μέλος, 8) Ζιμπίδης Γεώργιος μέλος 
και 9) Ιμάμογλου Τζιχάν μέλος. 
  Απόντες ήταν ο: κ. 1) Πολίτης Αλέξιος  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, o οποίος απουσίαζε για 
υπηρεσιακούς λόγους, 2 Βενετίδης Κωνσταντίνος  μέλος, 3) Τσώνης Αθανάσιος μέλος και 4) 
Μαρκόπουλος Θεόδωρος 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 εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της 
Οικονομικής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 24: Εισηγούμενη το δέκατο ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού 
της Π. Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 12081/374/16-01-2023 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών 
της  επιτροπής τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης». 
3.Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4782/2021. 
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». 
4. Την υπ΄ αριθ. 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από 
τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 4217 Β’/26-09-2018). 
5.Το αριθ.πρωτ. 290920/3098/03-10-2022 έγγραφοo της Δ/νσης Ανάπτυξης με το οποίο εισηγείται την  
μεταφορά μαθητών της ΠΕ Ξάνθης σύμφωνα με τις νέες ανάγκες για το μάθημα της κολύμβησης. 
7. Την αριθμ. πρωτ: οικ.359202/30-11-2022  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 
22PROC011704678) της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού.  
8. Το υπ΄αριθμ. 373507/7651/13-12-2022 πρακτικό 1 της Επιτροπής. 
9. Την αριθμ. 997/2022 (ΑΔΑ:Ψ7Χ07ΛΒ-6Β2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ. 
10. Το αριθμ. 12081/374/16-01-2023 πρακτικό 2 της Επιτροπής. 
 
Συγκεκριμένα, το Πρακτικό 2 αναφέρει τα εξής: ««Στην Ξάνθη την 11-01-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 
συνεδρίασε δημόσια η Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όπως αυτή εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 859/2022 ΑΔΑ: ΨΑΚΝ7ΛΒ-ΝΕ9  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ. 
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω: 

ΑΔΑ: 60ΝΕ7ΛΒ-326



1. Βασιλειάδης Ιωάννης, ως Πρόεδρος, υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού – Οικονομικού. 
2. Δολαπτσόγλου Φωτεινή, ως μέλος, υπάλληλος του αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της ΠΑΜ-Θ, 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.  
3. Σαραντίδης Κλέαρχος, ως μέλος, υπάλληλος της υπάλληλος της Δ/νσης Ανάπτυξης, του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 
 Γραμματέας της Επιτροπής σύμφωνα με την αριθμ. 628/2022 (9Ω1Η7ΛΒ-Α1Ι)  Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ ορίστηκε ο Δέμης Τσαμουρλιάδης, υπάλληλος του Τμήματος 
Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Ξάνθης. 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύνθεση και η απαρτία της, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση και 
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
1 ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Α.Φ.Μ: 997654621-Δ.Ο.Υ Ξάνθης 

1436/49/03-01-2023 

Α. Κατά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν 
σωστά σύμφωνα με την παράγραφο «Κατακύρωση» της υπ’αριθμ. πρωτ. 359202/30-11-2022 πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου 
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  και  

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Για  την κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ  ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με τα παρακάτω δρομολόγια:. 
Για το δρομολόγιο της Ομάδας 1 (9-1-2023 ΕΩΣ 15-3-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα :  
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο-9ο Δ.Σ. Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 3 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59  
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -9ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 5 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11: 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 13 : Κιμμέρια- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 14: Κολυμβητήριο – Κιμμέρια, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 15 : Δ.Σ. Σταυρούπολης- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
Δρομολόγιο με α/α 16 : Κολυμβητήριο -Δ.Σ. Σταυρούπολης, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
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-Δρομολόγιο με α/α 17 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 18 : Κολυμβητήριο -5ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 19 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 20 : Κολυμβητήριο -5ο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις 
εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 21 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 22 : Κολυμβητήριο -2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 23 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 24 : Κολυμβητήριο-2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
Για το δρομολόγιο της Ομάδας 2 (20-3-2023 ΕΩΣ 9-6-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα :  
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 3 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 5 : Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11)-11ο Δ.Σ(13)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -11ο Δ.Σ(13)-Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11), Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : Δ.Σ Ευμοίρου (16)-17ο Δ.Σ (17)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 33 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -17ο Δ.Σ(17)-Δ.Σ. Ευμοίρου (16), Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός 
μαθητών 33 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 18ο Δ.Σ- Κολυμβητήριο, Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -18ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11 : 8ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -8ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Και την σύναψη της σχετικής σύμβασης» 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
Την έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για την υπ΄αριθμ. πρωτ.: οικ.359202/30-11-2022  (ΑΔΑΜ: 22PROC 011704678) 
πρόσκληση με θέμα: «Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23 για το μάθημα της κολύμβησης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.257,9€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και δικαιωμάτων προαίρεσης, 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  σύμφωνα το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή γνωμοδοτεί 
ομόφωνα για:  
 
Στην αποδοχή των Κατακύρωσης της εταιρείας ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ 
ΤΟΜΕΑ για τα παρακάτω δρομολόγια των Ομάδων 1 & 2: 
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Για το δρομολόγιο της Ομάδας 1 (9-1-2023 ΕΩΣ 15-3-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα :  
 
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο-9ο Δ.Σ. Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 3 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59  
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -9ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 5 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11: 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 13 : Κιμμέρια- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 14: Κολυμβητήριο – Κιμμέρια, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 15 : Δ.Σ. Σταυρούπολης- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
Δρομολόγιο με α/α 16 : Κολυμβητήριο -Δ.Σ. Σταυρούπολης, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
-Δρομολόγιο με α/α 17 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 18 : Κολυμβητήριο -5ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 19 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 20 : Κολυμβητήριο -5ο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις 
εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 21 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 22 : Κολυμβητήριο -2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 23 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 24 : Κολυμβητήριο-2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
Για το δρομολόγιο της Ομάδας 2 (20-3-2023 ΕΩΣ 9-6-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα:  
 
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
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-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 3 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 5 : Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11)-11ο Δ.Σ(13)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -11ο Δ.Σ(13)-Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11), Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : Δ.Σ Ευμοίρου (16)-17ο Δ.Σ (17)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 33 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -17ο Δ.Σ(17)-Δ.Σ. Ευμοίρου (16), Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός 
μαθητών 33 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 18ο Δ.Σ- Κολυμβητήριο, Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -18ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11 : 8ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -8ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ζήτησαν  να αναγράφεται στην απόφαση ότι μετά την απόφαση 
2377/2022 της Ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές  οριστικά και αμετάκλητα, οι διατάξεις 
των ν.4623/2019 και 4625/2019, και συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη σύνθεση.  
 
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηπέμου Χρήστος διατύπωσε την εξής παρατήρηση : «η παρούσα 
σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής στερείται νομιμότητας».  
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς δήλωσε ότι η σχετική 
απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, επί του παρόντος, η 
υφιστάμενη νομοθεσία. Σε κάθε όμως περίπτωση η συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής θα ήταν ίδια 
εάν σκεφτούμε τις ανεξαρτοποιήσεις μελών και την αδυναμία μικρών συνδυασμών να συμμετάσχουν στην 
οικονομική επιτροπή. 

 
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 Πρακτικό 2 της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για την υπ΄αριθμ. πρωτ.: οικ.359202/30-11-2022  (ΑΔΑΜ: 22PROC 011704678) 
πρόσκληση με θέμα: «Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης της 
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, σχολικού έτους 2022-23 για το μάθημα της κολύμβησης, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.257,9€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%  και δικαιωμάτων προαίρεσης, 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,  σύμφωνα το άρθρο 32Α παρ. β. του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021 και συγκεκριμένα: 
Την αποδοχή της Κατακύρωσης της εταιρείας ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ 
ΤΟΜΕΑ για τα παρακάτω δρομολόγια των Ομάδων 1 & 2: 
Για το δρομολόγιο της Ομάδας 1 (9-1-2023 ΕΩΣ 15-3-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα :  
 
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο-9ο Δ.Σ. Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
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-Δρομολόγιο με α/α 3 : 9ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59  
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -9ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 5 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : 12ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -12ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11: 13ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -13ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 13 : Κιμμέρια- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 14: Κολυμβητήριο – Κιμμέρια, Μονό, Αριθμός μαθητών 10 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 15 : Δ.Σ. Σταυρούπολης- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
Δρομολόγιο με α/α 16 : Κολυμβητήριο -Δ.Σ. Σταυρούπολης, Μονό, Αριθμός μαθητών 7 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 58,41 € 
-Δρομολόγιο με α/α 17 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 18 : Κολυμβητήριο -5ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 15 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 19 : 5ο Δ.Σ – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
-Δρομολόγιο με α/α 20 : Κολυμβητήριο -5ο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις 
εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 21 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 22 : Κολυμβητήριο -2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 23 : 2ο Δ.Σ. – Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
Δρομολόγιο με α/α 24 : Κολυμβητήριο-2ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 19 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
Για το δρομολόγιο της Ομάδας 2 (20-3-2023 ΕΩΣ 9-6-2023) κατέθεσε προσφορά με τα εξής ποσοστά 
έκπτωσης και ημερήσιο κόστος δρομολογίου χωρίς ΦΠΑ, αντίστοιχα:  
 
-Δρομολόγιο με α/α 1 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 2 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 22 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 34,70 € 
-Δρομολόγιο με α/α 3 : 4ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 4 : Κολυμβητήριο -4ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 20 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
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-Δρομολόγιο με α/α 5 : Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11)-11ο Δ.Σ(13)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 6 : Κολυμβητήριο -11ο Δ.Σ(13)-Μ/ΚΟ Δ.Σ. Χρύσας (11), Μονό, Αριθμός μαθητών 24 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 35,71 € 
-Δρομολόγιο με α/α 7 : Δ.Σ Ευμοίρου (16)-17ο Δ.Σ (17)- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 33 = 
ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 8 : Κολυμβητήριο -17ο Δ.Σ(17)-Δ.Σ. Ευμοίρου (16), Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός 
μαθητών 33 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 38,40 € 
-Δρομολόγιο με α/α 9 : 18ο Δ.Σ- Κολυμβητήριο, Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό 
έκπτωσης 1% (ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 10 : Κολυμβητήριο -18ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 11 : 8ο Δ.Σ.- Κολυμβητήριο, Μονό, Αριθμός μαθητών 17 = ποσοστό έκπτωσης 1% 
(ένα τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
-Δρομολόγιο με α/α 12 : Κολυμβητήριο -8ο Δ.Σ, Μονό, Αριθμός μαθητών 18 = ποσοστό έκπτωσης 1% (ένα 
τοις εκατό), ημερήσιο κόστος δρομολογίου 24,59 € 
 
 
 
 
 
Η παρούσα  απόφαση έλαβε  α/α  24/2023. 

 
 
                        
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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