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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 65η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 2766/2013 

 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 06/12/2013,  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 03/12/2013.  
 

Θέμα 4o 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με τη διαδικασία 
της απ’ ευθείας ανάθεσης, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των 
νέων και κενών δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. : 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. 
Παπαδημητρίου, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:  
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής τα εξής: 

α) Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26-10-2012) «περί Μεταφοράς 
Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» που αφορά τη μεταφορά αρμοδιότητας στις 
Περιφέρειες. 
β) Την παρ. 1 της ΚΥΑ με αριθμό 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1449/14-06-2013), των 
Υπουργών Οικονομικών-Εσωτερικών-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων-Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία 
τίθενται οι όροι και η διαδικασία μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες. 
γ) Το άρθρο 100 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/10-09-2013), σύμφωνα με το οποίο:   
1. Οι συμβάσεις μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας από τον τόπο 
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διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών μουσικών 
και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, 
συνάπτονται, για το σχολικό έτος 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 
24001/11-06-2013 ΚΥΑ. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι 
την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, 
η μεταφορά των μαθητών γίνεται με παράταση των συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή 
συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/2012. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά 
μαθητών πραγματοποιούνταν με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. 35415/28-07-2011 ΚΥΑ, οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής αρμοδιότητος, που είχαν καταρτίσει τις 
σχετικές συμβάσεις. 

2. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την 
υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ, οπότε με την κατάρτιση των σχετικών 
συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως. 

3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται 
μέχρι τη λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013 

4. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει 
αδυναμία των αναδόχων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι 
Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που 
είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013, για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος 
που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια προκειμένου για νέα. 

5. Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ’ 
αριθ. 24001/11-06-2013 ΚΥΑ. 

δ) Την με αριθ. 19/12-09-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί Διαδικασίας και 
Προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών». 
ε) Το με αριθ. πρωτ. 37460/19-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί 
Διευκρινήσεων επί της εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 19/12-09-2013 για τη μεταφορά των μαθητών». 
στ) Τη με αριθ. 284/10-09-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Αττικής, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2013-2014. 
ζ) Τη με αριθ. 1933/13-09-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
βάσει της οποίας εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έχουν 
συνάψει η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι που πραγματοποιούσαν μεταφορές μαθητών με 
συμβάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014 έως την υπογραφή των συμβάσεων των 
προκηρυχθέντων διαγωνισμών από την Περιφέρεια Αττικής. 
η) Τα νέα αιτήματα των Διευθυντών των σχολείων για τη μεταφορά των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. 
θ) Την από 29/11/2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά τη μεταφορά των 
μαθητών, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής την 29/11/2013.  
ι) Το συνημμένο πίνακα νέων δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής την  29/11/2013.  
ια) Το φάκελο με 3 (τρεις) σφραγισμένες οικονομικές προσφορές των υποψηφίων μειοδοτών. 

 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την 
αποσφράγιση και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη 
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σχετικά με την πλήρωση των νέων και κενών 
δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014, όπως αυτά αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

       

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΧΛΜ ΑΝΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
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1 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 
ΚΑΝΑΚΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 
ΤΑΞΙ 3 10 38,43 € 

2 
12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ-ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

13 3 36,14 € 

3 
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

14 2,9 36,14 € 

4 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ-
ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΤΑΞΙ 3 11 40,80 € 

5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 
Α.Κ.Σ.Σ.-ΚΑΣΤΕΛΙ-

ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 

5,7  
(ΔΙΠΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
98,95 € 

6 
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-
ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΙ-

Α.Κ.Σ.Σ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 

6,3 
(ΔΙΠΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
109,36 € 

       

ΚΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΧΛΜ ΑΝΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 

1 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΑΛΑΤΑ 

ΛΥΚΟΠΑΡΤΥ-ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΠΑΜΠΟΥΣΙ-

ΖΑΡΜΙ-ΣΤΕΡΝΙΖΑ-ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΟΤΑΜΙ 

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

16 

5 
(ΔΙΠΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟ 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ) 

54,21 € 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Προβαίνει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των νέων και κενών δρομολογίων για τη 
μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-
2014, και ανακοινώνει τις τιμές σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 
 

Α/Α ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-

ΚΑΣΤΕΛΙ-Α.Κ.Σ.Σ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 105,00 € 

2 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΠΕΤΣΩΝ 

Α.Κ.Σ.Σ.-ΚΑΣΤΕΛΙ-
ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 95,00 € 

3 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ-
ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΤΑΞΙ 3 40,70 € 

 
 
Β) κατακυρώνει το αποτέλεσμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των 
νέων δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2013-2014, ως ακολούθως: 
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Α/Α ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 
ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΠΕΤΣΩΝ 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-
ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ-

ΚΑΣΤΕΛΙ-Α.Κ.Σ.Σ. 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 105,00 € 

2 
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΠΑΝΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΠΕΤΣΩΝ 

Α.Κ.Σ.Σ.-ΚΑΣΤΕΛΙ-
ΚΟΚΚΙΝΑΡΙΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 95,00 € 

3 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΜΟΣ-
ΚΑΡΑΒΑΣ-
ΠΟΤΑΜΟΣ 

ΤΑΞΙ 40,70 € 

 
 
 
 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                          Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης 
Βασίλειος Κόκκαλης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη 
Ιωάννης Αξαρλής 
Ιάκωβος Προμπονάς 
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