
 - 1 - 

                    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. 2485/2013 

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 3ο εκτός ηµερήσιας διάταξης   

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 19.047,69€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% για 
την εκτέλεση ενός νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και 
του ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης µε ταξί  µε αφετηρία: Μιχαήλ ∆ήµα 61 Κορωπί (CPV 
60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών»). 
 
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. 
∆ερµιτζάκη, 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 ∆ιοίκησης – 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 ∆ηµόσιου τοµέα και ρύθµιση συναφών 
θεµάτων» 

3. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί ∆ηµόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός  Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
5. Τις διατάξεις του Π.∆.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 
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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 (ΕΜ∆) 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 ∆/νσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας  
         Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και    
         Αθλητισµού βάσει των διατάξεων του Π.∆.104/1979, όπως ισχύει.  
9. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ.40701 ΚΥΑ, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ2561/τ.Β΄/11-10-2013. 
10. Το υπ΄ αρ.98/23-10-2013 έγγραφο του ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης,, σύµφωνα µε το 

οποίο υπάρχει ανάγκη δηµιουργίας ενός νέου κοινού δροµολογίου µε ταξί για τη µεταφορά δύο 
µαθητών προς το  1ο Ειδικό Σχολείο και το ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης από την οδό 
Μιχαήλ ∆ήµα 61 Κορωπί και την περιοχή Καρελά Κορωπίου, χιλιοµετρικής απόστασης 35 χλµ 
ανά κατεύθυνση, καθώς ο µεν πρώτος µαθητής Μήτρος Φίλιππος δε µπορεί να επιβιβαστεί σε 
µεγάλο λεωφορείο λόγω µυικής δυστροφίας, ο δε Μπούρος Ελευθέριος παρουσιάζει έντονες 
τάσεις φυγής, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφαλή µεταφορά των 
υπολοίπων µαθητών που εξυπηρετούνται από εκτελούµενο ήδη δροµολόγιο µε λεωφορείο.  

11. Τις ιατρικές γνωµατεύσεις  του Σισµανόγλειου Γενικού Νοσοκοµείου και του Γενικού 
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης. 

12. Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος λόγω των ειδικών ιατρικών προβληµάτων  
που αντιµετωπίζουν οι εν λόγω µαθητές. 

13. Το γεγονός ότι ο ∆ιεθνής Ανοιχτός Μειδοτικός ∆ιαγωνισµός που διενεργήθηκε από την 
Περιφέρεια Αττικής  για τη µεταφορά µαθητών Ειδικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014 
κρίθηκε άγονος και επαναλαµβάνεται.   

14. Το  ότι βάσει του τύπου της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 καθώς και της υπ΄ αρ.40701/11-10-2013 
ΚΥΑ , το κόστος του υπό στοιχείου 10 δροµολογίου ανέρχεται στο ποσό των 119,55€  
ηµερησίως A/R χωρίς ΦΠΑ µε συνοδό, δηλαδή συνολικής δαπάνης για το έτος 2013 (135,09€ 
Χ 40 ηµέρες)  5.403,60€ µε ΦΠΑ και συνολικής δαπάνης για το έτος 2014 (135,09€ Χ 101 
ηµέρες) 13.644,09€ µε ΦΠΑ. 

εισηγείται 
       Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  δεκαεννέα χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ 

και εξήντα εννέα λεπτών (19.047,69€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και αµοιβής συνοδού, 
για την εκτέλεση ενός νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου και του ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης µε ταξί µε αφετηρία: Μιχαήλ ∆ήµα 61 
Κορωπί, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής - 
Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το οικονοµικό έτος 2013, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 
08210Α «Μεταφορά µαθητών» και CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών 
επιβατών ».- 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 
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Την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους  δεκαεννέα χιλιάδων σαράντα επτά ευρώ και 
εξήντα εννέα λεπτών (19.047,69€)  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% και αµοιβής συνοδού, για την 
εκτέλεση ενός νέου δροµολογίου µεταφοράς µαθητών του 1ου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου και του 
ΕΕΕΕΚ Παµµακαρίστου Νέας Μάκρης µε ταξί µε αφετηρία: Μιχαήλ ∆ήµα 61 Κορωπί, που θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής - Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής, για το οικονοµικό έτος 2013, Ε.Φ.05072, ΚΑΕ 08210Α «Μεταφορά µαθητών» 
και CPV 60130000-8(1) «Υπηρεσίες ειδικών οδικών µεταφορών επιβατών ». 
 
      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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