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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 656 
 
Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 συνεδρίασε το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 
Παρόντες:  
Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος 
Αθανάσιος Κακαρούντας, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος 
Κλειώ Σγουροπούλου, Μέλος  
Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Μέλος 
Θεώνη Αλαμπάση, Μέλος 
Αικατερίνη Πραματάρη, Μέλος 
Ζήνων Μούσμουλας, Μέλος 
 
Παρίστανται επίσης: 
Παναγιώτα Πολύζου, Δικηγόρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Γεωργία Δικαιουλάκου, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει, συζητά και 
λαμβάνει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων: 

[…] 

Θέμα 9:    Έγκριση του υπ’ αρ. Πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1 της 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω 
των ορίων σε πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό 
σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του υποέργου 
6 της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει το Σώμα για τα ακόλουθα: 

1. Με την 646η/15.07.2022/Θέμα 3 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε. εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε 
πέντε (5) τμήματα για τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 
97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής 
ταυτότητας», στο πλαίσιο του Υποέργου 6 της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής 
Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». 

2. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12052/ΑΣ/24.08.2022 Τεύχος Διακήρυξης δημοσιεύτηκε ο 
Ανοιχτός ως άνω διαγωνισμός και ως ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών ορίστηκε η 28.09.2022 και ώρα 12:00 και 12:30 αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η διασύνδεση των συστημάτων 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα 
διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έτσι ώστε να πραγματοποιούνται: 

Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με 
αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και 

ΑΔΑ: 6Χ5746Ν6Β4-4Β3



2 
 

Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
στις νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ. 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%) των € 319.920,00 [258.000,00 + ΦΠΑ (24%) €61.920,00] με δικαίωμα 
προαίρεσης €40.920,00 [€ 33.000,00 + ΦΠΑ (24%) € 7.920,00. 

Αναλυτικά για κάθε τμήμα:  

Για το Τμήμα 1: € 120.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 28.800,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170912 
Για το Τμήμα 2: € 75.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 18.000,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170921 
Για το Τμήμα 3: € 48.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 11.520,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170922 
Για το Τμήμα 4: € 12.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 2.880,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170923 
Για το Τμήμα 5: € 3.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 720,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170925 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
Σύμβασης που θα καταρτιστεί μεταξύ ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και του Αναδόχου / Αναδόχων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ4631. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει τον 
προϋπολογισμό 2022 του φορέα με σχετική πίστωση. 

Η Σύμβαση περιλαμβάνεται στο ΥΕ6 «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης 
ακαδημαϊκής ταυτότητας» της Πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», με βάση την απόφαση 
ένταξης με αρ. πρωτ. 1570/16-09-2021 και ΑΔΑ: ΨΠ8846ΜΠΥΓ-3ΔΕ, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2281/23-12-2021 και ΑΔΑ: Ψ2ΠΠ46ΜΠΥΓ-ΒΜΔ και 
την υπ’ αρ. 989/15-06-2022 και ΑΔΑ: ΩΖΠ646ΜΠΥΓ-3ΟΗ όμοιες και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5087307. 

Η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. 
έργου 2021ΣΕ46310011). Οι ως άνω παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον 
ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 72212211-1 
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής». 

3. Στις 14/09/2022, τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης συνεδρίασαν 
στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της υπ’ αρ. πρωτ. 13113/06.09.2022 
Επιστολής της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών 
Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώθηκε για τον από 
πλευράς της Ομοσπονδίας εσφαλμένο εκ παραδρομής διαχωρισμό των ΚΤΕΛ σε 
τμήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή, το ΚΤΕΛ Πρεβέζης δεν ανήκει 
στο Τμήμα 1, όπως αναφέρεται στο δημοσιευμένο Τεύχος Διακήρυξης, αλλά στο 
Τμήμα 4, και ως εκ τούτου η Ομοσπονδία αιτείται την σχετική διόρθωση της 
Διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή.  

4. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, όλους τους όρους του υπ’ 
αρ.πρωτ. 12052/ΑΣ/24.08.2022 Τεύχους Διακήρυξης, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 
106 του ν 4412/2016 η οποία ορίζει ότι: «3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από 
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γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη», συνέταξε το προσαρτώμενο στο παρόν υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικό Νο1, με το οποίο εισηγήθηκε προς το ΔΣ 
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.:  

1. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1,  

2. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού, μετά την 
επανεξέταση των όρων Διακήρυξης και την ορθή αποτύπωση του διαχωρισμού 
των Τμημάτων των ΚΤΕΛ. 

και αποφάσισε  

1. την αποστολή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή του 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1. 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγείται στο Σώμα την έγκριση, 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 106, παράγραφος 3 του Ν 4412/2016: 

1. Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1, 

2. Της ματαίωσης του διαγωνισμού και της επαναπροκήρυξης αυτού, μετά την 
ορθή αποτύπωση του διαχωρισμού των Τμημάτων των ΚΤΕΛ και των τυχόν εξ 
αυτού τροποποιήσεων. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικό Νο1, 

2. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού, μετά την ορθή 
αποτύπωση του διαχωρισμού των Τμημάτων των ΚΤΕΛ και των τυχόν εξ 
αυτού τροποποιήσεων. 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού Νο 656 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

 
Αθήνα, 15/9/2022 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε 

Καθ. Στέφανος Κόλλιας 
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ΕΔΥΤΕ Α.E. 
Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
 
GRNET S.A. 
National Infrastructures for Research and Technology 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» 
    

 

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Διασύνδεση 

των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό 

πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας» στο πλαίσιο του 

υποέργου 6 της πράξης «Επέκταση Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Ταυτότητας»  

Πρακτικό Νο.1 

Αρ. Πρωτ. 13359/14.09.2022 
 

Στην Αθήνα, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, στα γραφεία της ΕΔΥΤΕ 
Α.Ε. (Λεωφ. Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23), συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας και 
Αξιολόγησης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων, για τη σύναψη 
σύμβασης με αντικείμενο τη «Διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των 
97 ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής ταυτότητας», 
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Η ως άνω Επιτροπή ορίστηκε με την υπ’ αρ.πρωτ. 
12606/05.09.2022 Απόφαση του ΔνΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.. 

Παρόντες ήταν: Δημήτριος Μητρόπουλος ως Πρόεδρος, Στυλιανός Σαρτζετάκης ως μέλος, 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος ως μέλος.  
 
Με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 12052/ΑΣ/24.08.2022 Τεύχος Διακήρυξης δημοσιεύτηκε ο 
Ανοιχτός ως άνω διαγωνισμός και ως ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών ορίστηκε η 28.09.2022 και ώρα 12:00 και 12:30 αντίστοιχα. 
 
Ειδικότερα, αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου των ΚΤΕΛ με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ακαδημαϊκής 
ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διαχειρίζεται η ΕΔΥΤΕ, έτσι 
ώστε να πραγματοποιούνται: 
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Α) οι διαδικασίες επέκτασης των δικαιωμάτων μετακίνησης στους φοιτητές ΑΕΙ με 
αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς υποχρέωση προσέλευσης σε φυσικό εκδοτήριο και 
 
Β) οι λειτουργίες πώλησης και επικύρωσης των συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις 
νέες ακαδημαϊκές ταυτότητες των φοιτητών ΑΕΙ. 
 
Πιο συγκεκριμένα και μετά από επικοινωνία με τις δύο ομοσπονδίες ΚΤΕΛ της χώρας, το 
αντικείμενο της παρούσας χωρίστηκε σε 5 τμήματα, κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει 
την υλοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας για κάθε μια ομάδα ΚΤΕΛ. Ο διαχωρισμός 
αυτός πραγματοποιήθηκε διότι τα συστήματα ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ομάδων αυτών 
των ΚΤΕΛ παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα τμήματα είναι τα παρακάτω: 
 
ΤΜΗΜΑ 1: 

ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ 
Καρπάθου 

ΚΤΕΛ Άνδρου  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Α.Ε.  ΚΤΕΛ 
Κεφαλονιάς 

ΚΤΕΛ Αργολίδας  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Κορινθίας 

ΚΤΕΛ Αρκαδίας  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Λακωνίας 

ΚΤΕΛ Άρτας  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Λήμνου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Α.Ε. 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ 
Μεσσηνίας 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Νάξου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΙΓΙΟΥ  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Πάρου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΧΙΟΥ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Πρέβεζας 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Αχαϊας  ΚΤΕΛ Σάμου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΡΟΔΑ 

ΚΤΕΛ Σύρου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Ζακύνθου  ΚΤΕΛ Τήνου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Θήβας   

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Καβάλας   

 
ΤΜΗΜΑ 2: 

ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΤΡΩΝ  Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Ξάνθης 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ  Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Α.Ε. 

ΚΤΕΛ Πιερίας 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Ροδόπης 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Α.Ε.  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Ρόδου 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΕ  ΚΤΕΛ Κω  ΚΤΕΛ Σαλαμίνας 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Λάρισας  ΚΤΕΛ Σερρών 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Λιβαδειάς  ΚΤΕΛ Φλώρινας 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Μαγνησίας   

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.  ΚΤΕΛ Μυκόνου   
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ΤΜΗΜΑ 3: 

ΚΤΕΛ Γρεβενών  ΚΤΕΛ Καρδίτσας  ΚΤΕΛ Πέλλας 

ΚΤΕΛ Εύβοιας  ΚΤΕΛ Καστοριάς  ΚΤΕΛ Τρικάλων 

ΚΤΕΛ Ευρυτανίας  ΚΤΕΛ Κέρκυρας  ΚΤΕΛ Φθιώτιδας 

ΚΤΕΛ Ηλείας  ΚΤΕΛ Κιλκίς  ΚΤΕΛ Φωκίδας 

ΚΤΕΛ Ημαθίας  ΚΤΕΛ Λέσβου   

ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας  ΚΤΕΛ Λευκάδας   

 
ΤΜΗΜΑ 4: 

ΚΤΕΛ Αίγινας  ΚΤΕΛ Κοζάνης 

ΚΤΕΛ Έβρου  ΚΤΕΛ Χαλκιδικής 

 
ΤΜΗΜΑ 5: 

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ 
Α.Ε. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό - συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%- των ΕΥΡΩ: τριακοσίων 
εξήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (360.840,00€) - (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 
291.000,00€, ΦΠΑ: 69.840,00€). 

Ειδικότερα: 

Για το Τμήμα 1: € 120.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 28.800,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170912 
Για το Τμήμα 2: € 75.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 18.000,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170921 
Για το Τμήμα 3: € 48.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 11.520,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170922 
Για το Τμήμα 4: € 12.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 2.880,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170923 
Για το Τμήμα 5: € 3.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 720,00 - Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 170925 
Δικαίωμα προαίρεσης (συνολικά για όλα τα τμήματα): € 33.000,00 € + ΦΠΑ (24%) € 
7.920,00 

Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης της υπ’ αρ. 
πρωτ. 13113/06.09.2022 Επιστολής της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών 
Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), με την οποία η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώθηκε για 
τον από πλευράς της Ομοσπονδίας εσφαλμένο εκ παραδρομής διαχωρισμό των ΚΤΕΛ σε 
τμήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επιστολή, το ΚΤΕΛ Πρεβέζης δεν ανήκει στο 
Τμήμα 1, όπως αναφέρεται στο δημοσιευμένο Τεύχος Διακήρυξης, αλλά στο Τμήμα 4, και 
ως εκ τούτου η Ομοσπονδία αιτείται την σχετική διόρθωση της Διακήρυξης από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, όλους τους όρους του υπ’ αρ.πρωτ. 
12052/ΑΣ/24.08.2022 Τεύχους Διακήρυξης, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 106 του ν 
4412/2016 η οποία ορίζει ότι: «3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
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στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της 
ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη», συνέταξε το παρόν υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικό Νο1, με το 
οποίο: 

α) εισηγείται προς το ΔΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.: 

1. Την έγκριση του παρόντος υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1,  

2. Τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού, μετά την 
επανεξέταση των όρων Διακήρυξης και την ορθή αποτύπωση του διαχωρισμού των 
Τμημάτων των ΚΤΕΛ. 

και  

β) αποφασίζει  

1. την αποστολή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ προς την Αναθέτουσα Αρχή 
του παρόντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 13359/14.09.2022 Πρακτικού Νο1, 

2. την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ματαίωση του 
διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη αυτού, μετά την επανεξέταση των όρων 
Διακήρυξης και την ορθή αποτύπωση του διαχωρισμού των Τμημάτων των ΚΤΕΛ. 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 13:30, η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και 
υπέγραψε το παρόν Πρακτικό Νο1. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτριος Μητρόπουλος 

 

 

Τα Μέλη 

 

Στυλιανός Σαρτζετάκης 

 

 

Παναγιώτης Αγγελόπουλος 
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