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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ    

 

Παλλήνη     04  /  02  /  2014 

Αριθ. Πρωτ. : οικ. 24555 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  νέα  δρομολόγια  μεταφοράς  μαθητών  της  

              Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  Ανατ. Αττικής 
 

                

• Σε εκτέλεση του άρθρου 100 του Ν. 4182/10-9-2013 «Κύρωση κοινωφελών  περιουσιών,  

σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/ 10-09-2013), σύμφωνα με 

το οποίο: 

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 ΚΥΑ αρ.24001/11-6-2013. Στις 

περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν 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 των μαθητών πραγματοποιείτο 

με συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ.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 

αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις αρχικές συμβάσεις. 

2. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την 

υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες 

σύμφωνα με την υπ΄ αρ.24001/11-06-2013 ΚΥΑ, οπότε με την κατάρτιση των σχετικών 

συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως. 

ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7Λ7-2ΥΛ



3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι 

τη λύση τους με 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  δε μπορεί να 

υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από τη εφαρμογή της υπ’αρ. 24001/11-6-2013 

ΚΥΑ, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ΄αρ.40701/10-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/11-10-

2013). 

• Τις υπ΄αριθμ. 2385/2013, 2484/2013, 2665/2013, 2825/2013, 2826/2013, 2827/2013 & 

44/2014 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την εκτέλεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία και 

ταξί. 

• Τις  υπ΄αριθμ. 227422/20-11-2013  (ΑΔΑ: ΒΛ137Λ7-ΨΞ8),  228609/21-11-2013 ( ΑΔΑ: 

ΒΛ1Υ7Λ7-2ΙΓ), 236510/2-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ7Λ7-ΛΩ5), 246677/13-12-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΛΓ17Λ7-1ΩΙ), 246680/13-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ17Λ7-6Β6), 246676/13-12-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΛΓ17Λ7-2ΓΘ) & 12460/8-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΓ7Λ7-Ψ1Ι)  Αποφάσεις ανάληψης δαπάνης. 

 

         Η Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής  Ενότητας Ανατ. Αττικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να 

υποβάλει οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται το δρομολόγιο για 

την οποία υποβάλλεται, στη Γραμματεία της, 17
ο
 χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος Παλλήνη, στο ισόγειο, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω, για όσα δρομολόγια επιθυμεί και που αναγράφονται στο συνημμένο αρχείο, 

μέχρι την Πέμπτη 6 φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την 

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Λ. Συγγρού 

15-17, 6ος όροφος.- 

 

                                                                                                   

                                                                                                           Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                                                                                  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

 

                                                                                                                        ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ  ΛΙΛΙΚΑ 
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ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΑΝΑ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ 

ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

(ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ)  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΦΙΔΝΩΝ-

ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 5 14 MINIBUS 72,26 € 

2 ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΦΙΔΝΩΝ-

ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΦΙΔΝΩΝ 3 51 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 104,66 € 

3 ΑΦΙΔΝΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΦΙΔΝΩΝ-

ΑΦΕΤΗΡΙΑ:ΣΧΟΛΕΙΟ-

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΙΔΝΩΝ & 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

(0,5 δρομολόγιο 2 φορές 

την εβδομάδα) 8 35 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 52,32 € 

4 ΣΥΚΑΜΙΝΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 

– ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ν.ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ-ΑΓΡΙΛΕΖΑΣ 3,5 9 MINIBUS 72,26 € 

5 ΜΑΛΑΚΑΣΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 

– ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΛΕΣΙΟΥ 

(0,5 δρομολόγιο 

καθημερινό) 6 5 9ΘΕΣΙΟ ΤΑΧΙ 26,28 € 

6 ΑΧΑΡΝΕΣ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 

ΑΓΟΡΑΣ 18 ΑΧΑΡΝΕΣ  15 6 MINIBUS 112,38 € 
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