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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 55η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2274/2013 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 18/10/2013,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 15/10/2013.  

 
Θέμα 3o εκτός ημερησίας 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίων του Γυμνασίου-Λυκείου Διονύσου που 
εκτελούνταν με λεωφορεία. 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης 

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Ιωάννης Αξαρλής 
Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής κ.κ.: 

 Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 

 Ιάκωβος Προμπονάς 

 Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Βασίλειος Κόκκαλης 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Άννα Μεθυμάκη 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνημόνιο». 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στo κ. 
Δερμιτζάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ87Α/07-06-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις όμοιες του Ν 4071/2012 
για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα   τα άρθρα 5 παρ. 1εδαφ. γ και 
6 παρ.7.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων» 
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3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους» 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 
6. Την υπ’ αριθμ. 35130/739 (ΦΕΚ 1291/Β/11-08-2010) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών περί «αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ 1 του Ν. 2362/95 
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου εβδόμου του Ν 4089/25-10-2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/26-
10-2012) με τις οποίες προστίθεται στην παράγραφο Η΄ του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 
του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», με έναρξη ισχύος από 1-7-2013, εδάφιο 21 
ως εξής: « Η  μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των 
μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε 
περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής».  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της 24001/11-6-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-2013, που αναφέρει ότι οι Περιφέρειες 
υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε 
απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:  

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα 
       α)  1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
       β)  2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου 
       γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 
Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 
       α)  1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
       β)  3.000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίου 
       γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

         με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη  
         χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
         Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και    
         Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ.104/1979, όπως ισχύει.   

9. Τις διατάξεις των άρθρων 100 & 101 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10-9-2013), περί 
παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.    

10. Την υπ΄αριθμ.284/2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, περί έγκρισης παράτασης όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που είχαν 
συναφθεί από τη Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Αττικής μέχρι την υπογραφή των 
συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ.  

11. Το γεγονός ότι για την εξυπηρέτηση των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Διονύσου  
εκτελούνταν δρομολόγια με λεωφορεία της εταιρείας “ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε.-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” τη σχολική χρονιά 2012-2013. 

12. Τα υπ΄ αρ.496/14-10-2013 και 456/14-10-2013 έγγραφα του Γυμνασίου και Λυκείου 
Διονύσου αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οποία έχει μειωθεί ο αριθμός  των μαθητών των εν 
λόγω σχολείων που δικαιούνται δωρεάν μεταφοράς κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται μόνο ένα πλήρες δρομολόγιο με λεωφορείο για τη μεταφορά 
τους από την περιοχή Αναγέννησης Διονύσου ( συμβολή οδών Ανακτορείας και 
Προμηθέως) προς τα σχολεία και αντίστροφα.   

13. Το υπ΄ αρ.498/16-10-2013 έγγραφο του Γυμνασίου Διονύσου, σύμφωνα με το οποίο το 
υπό στοιχείο 12 δρομολόγιο καλύπτει 8,3 χλμ μονής διαδρομής .   

14. Την ανάγκη ομαδοποίησης των δρομολογίων για εξοικονόμηση δημόσιου χρήματος. 
 

εισηγείται 
   Τη λήψη απόφασης περί τροποποίησης των δρομολογίων του Γυμνασίου και Λυκείου Διονύσου 
με δικαιούχο την εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε.-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, 
αναδρομικά από 17-9-2013, ως κάτωθι:  
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
 

Τη τροποποίηση ενός εκ των δρομολογίων του Γυμνασίου και Λυκείου Διονύσου με δικαιούχο την 
εταιρεία “ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε.-ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ”, αναδρομικά από 
17-9-2013, και την κατάργηση των υπολοίπων ως κάτωθι:  

 

 
 
 
 

Παλαιά  Δρομολόγια 
Παλαιά τιμή 

δρομολογίων 
Νέα δρομολόγια 

Χιλιόμετρα 
Δρομολογίου 

Τιμή νέου 
δρομολογίου  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ :  ΔΕΗ 
(1 δρομολόγιο) 

113,71€ 
 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ :  Νάρκισσος 
(2 δρομολόγια) 

232,40€ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ - - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΘΗΣΕΩΣ & 
ΙΣΜΗΝΗΣ 

(1 δρομολόγιο) 

190,90 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 

ΑΝΑΚΤΟΡΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 
(1 δρομολόγιο) 

8,3 χλμ ανά 
κατεύθυνση 

(μεγάλη κλήση) 

117,33€ 
 (βάσει ΚΥΑ 

24001/11-6-2013)  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΣΧΟΛΕΙΟ 
(0,5 δρομολόγιο) 

75,12€ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΣΧΟΛΕΙΟ 
(0,5 δρομολόγιο 3 φορές 

την εβδομάδα) 

95,45€ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 

Παλαιά  Δρομολόγια 
Παλαιά τιμή 

δρομολογίων 
Νέα δρομολόγια 

Χιλιόμετρα 
Δρομολογίου 

Τιμή νέου 
δρομολογίου  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ :  ΔΕΗ 
(1 δρομολόγιο) 

113,71€ 
 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ :  Νάρκισσος 
(2 δρομολόγια) 

232,40€ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ - - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΘΗΣΕΩΣ & 
ΙΣΜΗΝΗΣ 

(1 δρομολόγιο) 

190,90 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 

ΑΝΑΚΤΟΡΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 
(1 δρομολόγιο) 

8,3 χλμ ανά 
κατεύθυνση 

(μεγάλη κλήση) 

117,33€ 
 (βάσει ΚΥΑ 

24001/11-6-2013)  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΣΧΟΛΕΙΟ 
(0,5 δρομολόγιο) 

75,12€ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 
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      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου 
Ιάκωβος Προμπονάς 
Θάλεια Καραΐνδρου 

 

Παλαιά  Δρομολόγια 
Παλαιά τιμή 

δρομολογίων 
Νέα δρομολόγια 

Χιλιόμετρα 
Δρομολογίου 

Τιμή νέου 
δρομολογίου  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ : ΣΧΟΛΕΙΟ 
(0,5 δρομολόγιο 3 φορές 

την εβδομάδα) 

95,45€ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ - - 
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