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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 59η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 2445/2013 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 08/11/2013,  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 05/11/2013.  

 

Θέµα 19ο  

Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για  νέα 
 δροµολόγια και υφιστάµενα δροµολόγια που δεν πραγµατοποιούνται (λόγω µη αποδοχής τους από 
τους µεταφορείς) και  αφορούν την µεταφορά µαθητών της ΠΕ Πειραιά. 
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης 

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης  

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική 
Συνεργασία – όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Κουλελή, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/07-06-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
4071/11-04-2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωµένη διοίκηση – ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» όπως ισχύει, 

2. α. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ.α./01-02-1995) “Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων”, 

 β. Τα άρθρα 21 & 22 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.α./23-11-1995) “Περί ∆ηµοσίου  Λογιστικού 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε  τα άρθρα 
21 & 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 247/τ.α./17-08-2010) “Περί ∆ηµοσιονοµικής  ∆ιαχείρισης & 
Ευθύνης”, 

 γ. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α./10-07-2007) “Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου”,  
 δ. Την υπ' αριθµ. 35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291/τ.β./11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών “Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που 
αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”. 
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3. Το Π.∆. 145/2010 (ΦΕΚ 145/τ.α/27-12-2010) “Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής” όπως 
ισχύει. 

4. Την υπ΄αριθµ. 185258/25-9-2013 Απόφαση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη µε θέµα « 
Συντονισµός ενεργειών για την άσκηση της αρµοδιότητας µεταφοράς µαθητών». 

5. Το 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 

6. Την υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449) του Υπουργείου Εσωτερικών, «Μεταφορά 
Μαθητών ∆ηµοσίων Σχολείων από τις Περιφέρειες», 

7. Το άρθρο 100 του Ν.4182/10-9-2013 ¨ Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις ,  

8. Την υπ’ αριθµ. 284/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής µε 
την οποία εγκρίθηκε η παράταση όλων των συµβάσεων που είχαν συναφθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής και τους ∆ήµους της Αττικής, µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων των 
διαγωνισµών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες 

9. Την υπ’ αριθµ. 1933/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για τη 
παράταση του συνόλου των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών που είχαν συναφθεί από την 
Περιφέρεια Αττικής και τους ∆ήµους της Αττικής, έως την υπογραφή των συµβάσεων των 
προκηρυχθέντων διαγωνισµών από την Περιφέρεια, 

10. Τις µε αρ. πρωτ. 5603/26-8-2013 (Α∆Α: ΒΛΛ67Λ7-2ΛΗ) και 5604/26-8-2013 (Α∆Α: ΒΛΛΨ7Λ7-
ΦΤ4)  Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης, 

11. Το υπ΄ αριθµ.13605/6-11-2013 έγγραφο της ∆/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Πειραιά µε το οποίο 
διαβιβάζουν τον πίνακα µε τα στοιχεία των νέων και υφιστάµενων δροµολογίων που αφορούν 
την µεταφορά µαθητών της ΠΕ Πειραιά .   

Η  υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή      
να αποφασίσει  την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 
προσφορών για  νέα δροµολόγια και υφιστάµενα  δροµολόγια (που δεν πραγµατοποιούνται λόγω 
µη αποδοχής τους από τους µεταφορείς ) και  αφορούν την µεταφορά µαθητών της ΠΕ Πειραιά. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

Την έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών 
για  νέα δροµολόγια και υφιστάµενα  δροµολόγια (που δεν πραγµατοποιούνται λόγω µη αποδοχής 
τους από τους µεταφορείς ) και  αφορούν την µεταφορά µαθητών της ΠΕ Πειραιά. 
 

 

 

 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  

Στυλιανός Μαριδάκης 

Βασίλειος Κόκκαλης  

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Σπυρίδων Σπυρίδων 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης 

Ελένη Ζαφειρίου 
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