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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 4η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 164/2014 
Στην Αθήνα, σήµερα στις 24/01/2014,  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 21/01/2014.  

 
Θέµα 17o  

Λήψη απόφασης για τροποποίηση υφιστάµενου δροµολογίου, του Ειδικού ∆ηµοτικού 
Μεταµόρφωσης  και για τη διακοπή του δροµολογίου 5 «ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ)», του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω.  
 
Παρόντες:  

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

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Βασίλειος Κόκκαλης  

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Ιωάννης Αξαρλής  

• Σπυρίδων Σπυρίδων  
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.  

• Αντρέας Πολυζωγόπουλος 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Άννα Μεθυµάκη  

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – 
όχι στο Μνηµόνιο». 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στην κα. 
Νοδάρα, η οποία ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής:  

 
Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: 
Α)  Την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν 4089/2012 (ΦΕΚ 206Α), «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου <Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)> µεταφορά 
αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις»  

Β) Την παρ. 1 της ΚΥΑ µε αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013), των Υπουργών 
Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε την οποία 
τίθενται οι όροι και η διαδικασία µεταφοράς µαθητών από τις Περιφέρειες. 

Γ)  Την παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν 4182/10-9-2013  (ΦΕΚ 185/Α / 10-09-2013), στην οποία 
αναφέρεται: 

«  1.Οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  από 
τον τόπο διαµονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
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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, Στις περιπτώσεις που η µεταφορά 
µαθητών πραγµατοποιούταν µε συµβάσεις ∆ήµων που είχαν καταρτιστεί σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της υπ’ αρ. 35415/28-702011, οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν 4089/12, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια 
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και 
εµπράγµατα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ∆ήµων της χωρικής της αρµοδιότητας, 
που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συµβάσεις. 

 2. Οι συµβάσεις που παρατείνονται, γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων των διαγωνισµών που έχουν προκηρυχθεί από τις 
Περιφέρειες, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 24001/11-6-2013 απόφαση, 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 προηγουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία 
των µεταφορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δροµολόγια, οι Περιφέρεις 
αναθέτουν καθένα από αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, 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 δε µπορεί 
να υπερβαίνει τη µέγιστη αποζηµίωση που προκύπτει από την εφαρµογή της υπ’αρ. 24001/11-
6-2013 ΚΥΑ. 

∆)  Την εγκύκλιο 19/2013 « ∆ιαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συµβάσεων µεταφοράς 
µαθητών σχολικού έτους 2013-2014 µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισµών». 

Ε)  Το µε αριθµό πρωτ. 37460/19-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών « ∆ιευκρινίσεις 
επί της εγκυκλίου υπ’ αριθµ. 19/2013 για τη µεταφορά µαθητών» 

ΣΤ) Τη µε αριθµ. 284 /10-9-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, βάσει της οποίας 
παρατείνονται οι συµβάσεις µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά 2013-2014. 

 Ζ)  Τη µε αριθµ. 1933/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, βάσει της οποίας εγκρίνεται η  
παράταση των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών που έχουν συνάψει η Περιφέρεια και οι ∆ήµοι 
που πραγµατοποιούσαν µεταφορές µαθητών µε συµβάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014 έως 
την υπογραφή των συµβάσεων των προκηρυχθέντων διαγωνισµών από την Περιφέρεια. 

Η)  Τη µε αρ. 2209/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Λήψη απόφασης για 
τροποποιήσεις υφισταµένων δροµολογίων, του Ειδικού Γυµνασίου-Λυκείου Κωφών και 
Βαρυκόων, ΤΕΕ/ΕΑ Κωφών και Βαρυκόων Αγίας Παρασκευής, του 1ου 12/θέσιου δηµοτικού 
σχολείου Αµαρουσίου και του 3/θέσιου Ειδικού ∆ηµοτικού Μεταµόρφωσης». 

Θ)  Το µε αριθµό πρωτ. 554/2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του Ειδικού ∆ηµοτικού Μεταµόρφωσης.  
Ι) Το µε αριθµό πρωτ.704/2013 έγγραφο του ∆ιευθυντή του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω.  
 Ο ∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Μεταµόρφωσης µε το ανωτέρω έγγραφό του µας 

ενηµερώνει ότι µετά την εγγραφή νέου µαθητή κρίνεται σκόπιµη η τροποποίηση του 
δροµολογίου  Παπάγου - Γέρακας – Μεταµόρφωση (29.9 χιλιοµέτρων) το οποίο εκτελεί ο 
µεταφορέας κος Ζανιώτης Κωνσταντίνος µε ηµερήσια τιµή εκτέλεσης 99,60 € (µε συνοδό) 
χωρίς ΦΠΑ. Το δροµολόγιο τροποποιείται ως προς τη διαδροµή και γίνεται Παπάγου - Γέρακας 
– Νέα Ιωνία - Μεταµόρφωση(σχολείο), µε αύξηση του αριθµού των µαθητών από 2 σε 3. Τα 
χιλιόµετρα παραµένουν τα ίδια καθώς και η τιµή εκτέλεσης του δροµολογίου όπως φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα:   

Σχολείο Μεταφορέας 

Αρχικό 

δροµολόγιο 
(8/2013 

σύµβασης) 

Τροποποιηµένο 
∆ροµολόγιο 

Τιµή εκτέλεσης 
τροποποιηµένου 
δροµολογίου 

Αριθµός 
Μαθητών 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΜ/ΣΗΣ 

Ζανιώτης 
Κωνσταντίνος 

(ταξί) 

Παπάγου - 
Γέρακας -

Μεταµόρφωση
(σχολείο) 

Παπάγου - 
Γέρακας – Νέα 

Ιωνία - 
Μεταµόρφωση(σ

χολείο 

99,60 € 
µε συνοδό 

3 
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Επίσης ο ∆ιευθυντής του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω σύµφωνα µε το ανωτέρω έγγραφό του προτείνει τη 
διακοπή του δροµολογίου που εκτελούσε η µεταφορέας Παπάογλου Παναγιώτα λόγω 
δροµολόγησης µικρού λεωφορείου το οποίο θα εξυπηρετεί και τα παιδιά του δροµολογίου που 
µεταφέρει το συγκεκριµένο ταξί. 
Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την τροποποίηση του δροµολογίου Παπάγου - Γέρακας – Νέα Ιωνία - 
Μεταµόρφωση(σχολείο), µε αύξηση του αριθµού των µαθητών από 2 σε 3 αλλά µε την  ίδια 
η τιµή εκτέλεσης του δροµολογίου (99,60€ µε συνοδό χωρίς ΦΠΑ) το οποίο εκτελεί ο 
µεταφορέας κος Ζανιώτης Κων/νος.  

2. Για τη διακοπή του δροµολογίου 5 «ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ)» από τη ∆ευτέρα 27/01/2014. 

  
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 
Α) Την τροποποίηση του δροµολογίου: Παπάγου - Γέρακας – Νέα Ιωνία - Μεταµόρφωση(σχολείο), 

µε αύξηση του αριθµού των µαθητών από 2 σε 3 αλλά µε την  ίδια τιµή εκτέλεσης του 
δροµολογίου (99,60€ µε συνοδό χωρίς ΦΠΑ) το οποίο εκτελεί ο µεταφορέας κος Ζανιώτης 
Κων/νος.  

Β) Τη διακοπή του δροµολογίου 5 «ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ- ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ)» από τη ∆ευτέρα 27/01/2014. 
 

      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης 
Γεώργιος Καστρινάκης 
∆ηµοσθένης Μπαρούτας 
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Αντρέας Πολυζωγόπουλος 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ7-ΗΦ1


