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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 3

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 127/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 17/1/2014,  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 14/1/2014.  

 
Θέμα 60o  

Κάλυψη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών-επέκταση υπάρχοντος δρομολογίου στο EΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-Λ.Τ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σύμφωνα με τον Ν.4182/10-9-2013 της Περιφερειακής  Ενότητας 
Δυτικής Αττικής , με  τιμή ημερησίου κομίστρου βάση της ΚΥΑ 24001/14-6-2013  για το σχολικό 
έτος 2013- 2014. 
 
Παρόντες:  

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

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Ελένη Ζαφειρίου 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χρήστος Κουρούσης  

 Χαράλαμπος Καραθάνος 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα 
Μαρία. 

 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. 
Μακρή, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 
4071/2012 για τις «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «περί Προμηθειών του Δημοσίου και συναφών θεμάτων»  
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του 

κράτους» 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/23-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Αττικής» και της τροποποίησής του (ΦΕΚ 2494/Β/04.11.2011).  
6. Την υπ΄αρ. 100/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 

σκοπιμότητας για όλες τις δαπάνες προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών έτους 2013, όπως 
αυτές έχουν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής ανά Περιφερειακή 
Ενότητα και έχουν επιμερισθεί ανά ΚΑΕ».  
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7. Την παρ. Η΄ του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (Α΄87) του    «Καλλικράτη»,  
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφια 1,2,3 του Ν.4089/26-10-2012 

8. Όπου αναφέρεται ότι από 1/7/2013 η δαπάνη μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς των Περιφερειών. 

9. Την υπ. αρ.24001/14-6-2013(ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με βάση το οποίο γίνεται ο 
τρόπος υπολογισμού του κόστους των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.   

10. Τον Ν.4182/10-9-2013(ΦΕΚ/Α΄/10-9-2013) άρθρο 100 που  αναφέρονται τα εξής :  
«1.Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 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 υπ. αρ.24001/11-6-
2013 ΚΥΑ (Β΄1449).Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτιστούν μέχρι την 
έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν για οποιονδήποτε λόγο να εκτελεστούν, η 
μεταφορά 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 καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.αρ. 35415/28-7-
2011 ΚΥΑ (Β΄1701), 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 οι υποχρεώσεις των 
δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, 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 ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (Β΄1449) οπότε με την κατάρτιση των σχετικών 
συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως. 
3.Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.1 εκτελούνται μέχρι την 
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 με αυτό που είχε 
διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο 2013 για τα υφιστάμενα δρομολόγια είτε με κόστος που 
προκύπτει από παρεμφερεί 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. αρ. 
24001/11-6-2013 ΚΥΑ (Β΄1449).»   

11. Την Εγκύκλιο με αριθμό 19/12-9-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διαδικασία και 
προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 μέχρι 
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών». 

12. Τα  υπ. αρ.37460/19-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιέχει με τίτλο 
«Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου υπ.αρ. 19/2013 για τη μεταφορά μαθητών. 

13. Την υπ.αρ.284/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για έγκριση παράτασης 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 

14. Την υπ.  αρ. 1933/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  για έγκριση παράτασης 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 

15. Την υπ. αρ. ΑΔΑ ΒΕΤ67Λ7-Υ5Μ απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Φορέα 06072 στον 
ΚΑΕ 08210 Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

16. Το από 23/12/2013 του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚ.ΤΑΞΕΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ σύμφωνα με 
το οποίο ένας μαθητής από την περιοχή των Διοδίων Ελευσίνας δεν μεταφέρεται και χρήζει 
μεταφοράς.   

17. Το γεγονός ότι κατά την περασμένη σχολική χρονιά 2012-2013 είχε συναφθεί μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών 
στο  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚ.ΤΑΞΕΙΣ ΜΑΝΔΡΑΣ που φέτος μεταστεγάστηκε στην 
Ελευσίνα (οδός Πίνδου και Αθηνάς) από τις περιοχές Δρόμο Χανίου, Εργατικές Κατοικίες (78 
χλμ μετάβαση και επιστροφή-σύμφωνα με έγγραφο του σχολείου), με τον ιδιοκτήτη ΤΑΧΙ 
ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ με ημερήσιο κόμιστρο 75,70€ πλέον ΦΠΑ (τιμή κατόπιν διαπραγμάτευσης 
με μείωση 17%). Το έγγραφο του ανωτέρω σχολείου ότι το εν λόγω δρομολόγιο εξυπηρετεί τις 
περιοχές Μοναστήρι-Παναχράντου, Δρόμος Αλεποχωρίου, Βλυχάδα.Με βάση τα ανωτέρω 
υπάρχει ανάγκη επέκτασης του ως άνω δρομολογίου στην περιοχή των Διοδίων Ελευσίνας. Η 
επέκταση θα είναι μήκους 18 χλμ (9 χλμ στη μονή διαδρομή). Ως εκ τούττου το σύνολο των 
χλμ του δρομολογίου που θα προκύπτει θα είναι: 78+18=96 χλμ  
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18. Την υπεύθυνη δήλωση του κ. ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ σύμφωνα με την οποία προσφέρει τιμή για το 
προκύπτον δρομολόγιο με την επέκταση στα 95,00 € πλέον ΦΠΑ .      

 

Α/Α Σχολείο 
Δρομολόγιο με την 

επέκταση 
Μεταφο-

ρέας 
Όχημα 

Τιμές με ΚΥΑ 
24001/14-6-
2013 με την 
επέκταση 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ 

1 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚ.ΤΑΞΕΙΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-
ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ-ΔΡΟΜΟΣ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-
ΒΛΥΧΑΔΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
(96 ΧΛΜ) 

ΚΟΛΑΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΧΙ 
128,31€ 

Πλέον ΦΠΑ 
95,00 € Πλέον ΦΠΑ 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει την 
απευθείας ανάθεση της επέκτασης του υπάρχοντος δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από τις 
περιοχές των Διοδίων Ελευσίνας στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στον 
ιδιοκτήτη ΤΑΧΙ ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ με ημερήσιο κόστος  95,00 € πλέον ΦΠΑ από 17/1/2013. 
 

Α/Α Σχολείο 
Δρομολόγιο με την 

επέκταση 
Μεταφο-

ρέας 
Όχημα 

Τιμές με ΚΥΑ 
24001/14-6-
2013 με την 
επέκταση 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ 

1 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚ.ΤΑΞΕΙΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-
ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ-ΔΡΟΜΟΣ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-
ΒΛΥΧΑΔΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
(96 ΧΛΜ) 

ΚΟΛΑΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΧΙ 
128,31€ 

Πλέον ΦΠΑ 
95,00 € Πλέον ΦΠΑ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 

την απευθείας ανάθεση της επέκτασης του υπάρχοντος δρομολογίου μεταφοράς μαθητών από τις 
περιοχές των Διοδίων Ελευσίνας στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ στον 
ιδιοκτήτη ΤΑΧΙ ΚΟΛΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ με ημερήσιο κόστος 95,00 € (ενενήντα πέντε ευρώ) πλέον 
ΦΠΑ από 17/1/2013. 
 

Α/Α Σχολείο 
Δρομολόγιο με την 

επέκταση 
Μεταφο-

ρέας 
Όχημα 

Τιμές με 
ΚΥΑ 

24001/14-6-
2013 με την 
επέκταση 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 
ΤΙΜΗ 

1 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚ.ΤΑΞΕΙΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ-
ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ-
ΔΡΟΜΟΣ 
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-
ΒΛΥΧΑΔΑ-ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
(96 ΧΛΜ) 

ΚΟΛΑΤΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΑΧΙ 
128,31€ 

Πλέον ΦΠΑ 
95,00 € Πλέον 

ΦΠΑ 

 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Μαρία Ντόβα 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Γεώργιος Καστρινάκης 
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Ελένη Ζαφειρίου 
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