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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη µεταφορά µαθητών για τη ∆ιεύθυνση Παιδείας  
Περιφέρειας Αττικής 
 
Σε εκτέλεση του άρθρου 100 παρ.1 και 4 του Ν 4182/10-9-2013 «Κύρωση κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 171/Α / 05-09-2012 « 
1.Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  από 
τον τόπο 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 ΚΥΑ αρ.24001/11-
6-2013. Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις αυτές δεν καταρτιστούν µέχρι την έναρξη του 
σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν, η µεταφορά των 

µαθητών γίνεται µε παράταση συµβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του ν. 4089/12 από τις Περιφέρειες,  

Για όσα δροµολόγια 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.  Το συµβατικό κόστος δροµολογίου δε 
µπορεί να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση που προκύπτει από τη εφαρµογή της 

υπ’αρ. 24001/11-6-2013 ΚΥΑ. 

Η ∆ιεύθυνση Παιδείας Περιφέρειας Αττικής, καλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει στα 

γραφεία της, Σταδίου 60, 5ος όροφος, προσφορά σύµφωνα µε τα ανωτέρω,  για όσα 

δροµολόγια επιθυµεί και  που αναγράφονται στο συνηµµένο αρχείο, µέχρι την Πέµπτη  

16 Ιανουαρίου 2014. Οι προφορές θα αποσφραγιστούν την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 

και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, Συγγρού 15-18, 6ος όροφο. 

 
Ακολουθεί το αρχείο των δροµολογίων 
  
 
 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

 

 

 

                 ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  
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ΝΕΑ  ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΧΛΜ ΑΝΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΕΕΕΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΑΓ. 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΙΛΙΟΝ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-

ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
14 21,5 

170,00 €            

ΜΕ 

ΣΥΝΟ∆Ο 

ΕΙ∆ΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-
ΧΑΪ∆ΑΡΙ-
ΑΙΓΑΛΕΩ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΑΞΙ  3 10 

57,00 €       

ΜΕ 

ΣΥΝΟ∆Ο 

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΥΨΕΛΗ-

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΑΞΙ  1 6,1 

50,00 €         

ΜΕ 

ΣΥΝΟ∆Ο 
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