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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 40η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2141/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 21-08-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 465831 ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του Προέδρου της που 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 13-08-2019. 
 

Θέμα 9ο  
Έγκριση πρακτικού γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτρης  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Σαπουνά Αγγελική  
 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Χρυσικός Φώτιος 

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

 Τζίβα Αιμιλία 
 Καράμπελας Κωνσταντίνος  
 Βρύνα Φωτεινή  
 Μπαλού Αλεξάνδρα  

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το (1) ένα έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος.  
 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
  
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 
Α΄133/19-7-2018)   

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
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4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση  ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών». 

3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,  
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με 
αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί 
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής και ισχύει.   

4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».  

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014). 

8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές» 

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 
1ου άρθρου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

12. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

13. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» 
14. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
15. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία» 
16. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ /145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
17. Την υπ’ αρ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 

«Ορισμός   Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 
114/10-03-2017), όπως διορθώθηκε και ισχύει και την υπ’ αρ. 130459/02-7-2018 (Β' 
2780/12-07-2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» 
σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει. 

18. Την υπ’αρ. 348/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του 
Προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2019 και συγκεκριμένα το μέρος 
που αφορά τη μεταφορά μαθητών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. 72/2019 Απόφαση 
έγκρισης 1ης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019. 

19. Την με αρ. 349/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) με 
θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αρ. 73/2019 
Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚ1Ζ7Λ7-9Χ8) περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2019 και εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 31329/8949/2-4-19 Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.    
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20. Την υπ’ αρ. 1010/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΠΕΚ7Λ7-ΙΦ4) 
έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 
109.800.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 
2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022. 

21. Την υπ’αρ.πρωτ.106724/12-04-2019 (ΑΔΑ:9ΨΥ37Λ7-Α3Ψ & ΑΔΑΜ:19REQ004789196) 
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία στον ΚΑΕ 0821 
και Ε.Φ.07.072 με α/α 2070 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής με ΑΑΒεβ:1942. 

22. Την με αριθμό. 50025/19.9.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ’ αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για 
τη Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

23. Τα υπ’ αρ.πρωτ.104984/11-4-2019, 106863/12-4-2019 και 162208/07-05-2019 Έγγραφα 
της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται ότι κανένας 
Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει δικά του μέσα για την εκτέλεση του έργου της 
μεταφοράς μαθητών, ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών, ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα τακτικά 
δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ και των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν 
σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα μέσα μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν 
είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη 
μεταφορά τους.       

24. Την υπ’ αρ. 1011/2019 (ΑΔΑ: 6ΑΝ17Λ7-ΘΗΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 6/2019. 

25.   Το υπ’αρ.286081/13-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρεια Αττικής με 
το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας τα δρομολόγια της Π.Ε. Πειραιά.  

26. Το με αριθμ πρωτ. 99800/08-04-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα 
Εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Πειραιά & Νήσων με θέμα “Αίτημα για τη συγκρότηση 
επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του Ν. 286/2014 (ΦΕΚ 194/ τ.Α΄) για 
την εξέταση αιτημάτων δωρεάν μεταφοράς μαθητών με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών”. 

27. Το με αριθμ. πρωτ. 344537/03-07-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα 
Εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Πειραιά & Νήσων με θέμα “Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο δεκαεπτά του Ν. 4286  (ΦΕΚ 194/ τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει”. 

28. Το με αριθμ. πρωτ. 368168/10-07-2019 πρόσκληση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιώς, με το οποίο καλεί την επιτροπή για θέματα μεταφοράς μαθητών σε συνεδρίαση 
στις 16-07-2019. 

29. Το με αριθμ πρωτ. 453688/07-08-2019  έγγραφο  της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα 
Εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Πειραιά & Νήσων, με το οποίο μας διαβιβάζει το  από 16-07-
2019  Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/19-09-
2014)  για θέματα μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

30. Το  άρθρο 101  παρ.3  του Ν.4604/2019, στο οποίο αναφέρεται ότι "Η διάταξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α` 194), όπως ισχύει, 
εφαρμόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021 -2022".  

31. Το από 16-07-2019 κάτωθι πρακτικό της  Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 
(ΦΕΚ 194/τ.Α΄/19-09-2014)  για θέματα μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας 
Πειραιά. 

 
 
                                                                           ΠΡΑΚΤΙΚΟ                                           

Στον Πειραιά σήμερα 16-7-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνεδρίασε η Επιτροπή 
άρθρου 17, Ν 4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α’) ,στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, οδός Αιγαλέω 
και Κάστορος 5,στον 6ο όροφο. 

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη 
Πειραιά (αρ.πρωτ. 368168/10-7-2019) σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4286 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/19-09-
2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 
Επιτροπής. 

ΑΔΑ: Ψ6Υ17Λ7-Η8Ψ



 4 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά                                      Πρόεδρος 

            2. Κεφεριάν Αναστάσιος 
               (εκπρόσωπος από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση)                Τακτικό μέλος 
            3. Τσινού Δήμητρα  
                (εκπρόσωπος ΟΑΣΑ ΑΕ)                                                  Αναπληρωματικό μέλος 

4. Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος   
    (εκπρόσωπος  από την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά)           Τακτικό μέλος 
 
Χρέη γραμματέως της επιτροπής θα εκτελέσει η Αγγελική Κιουρτζόγλου υπάλληλος της   
Διεύθυνσης Παιδείας. 
 
Θέμα: Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων κατά παρέκκλιση των κείμενων   
             διατάξεων. 
 
Η Επιτροπή  του άρθρου 17, του Ν.4286/2014 έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι». 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 

Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
4. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

5. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».  

6. Τη με αριθμ.50025/26-9-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/26-9-18/τ.Β΄)για τη μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.  

7. Την παρ.4 του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194 Α’ / 19-9-2014) «Μεταφορά μαθητών 
Δημόσιων σχολείων» 

8. Το άρθρο 101 παρ3 του Ν 4604/19(ΦΕΚ 50/Α΄/26-3-19)«Διατάξεις για τη μεταφορά 
μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων σχολείων»  

9. Το αίτημα του διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Περάματος για την κατ’ εξαίρεση μεταφορά 
των μαθητών τους σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα. 

10. Την με αριθμ.πρωτ. 99800/8-4-2019 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας της Π.Ε. Πειραιά. 
11. Το με αρ.πρωτ . 9495/5835/16-5-2019 έγγραφο  του Δήμου Περάματος. 
12. Το με αρ.πρωτ. 9638/19-6-2019 έγγραφο του  ΟΑΣΑ. 
 
και κατόπιν της συζήτησης που έλαβε χώρα σχετικά με τα παραπάνω, 
 
 
                                                        ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
     Για την συνέχιση των τριών δρομολογίων μεταφοράς με μισθωμένα οχήματα 125 μαθητών του 
3ου Γυμνασίου Περάματος για τα  έτη 2019,2020 και 2021. 
 
Το παρών υπογράφηκε σε επτά αντίγραφα                                               
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, 

Η  υπηρεσία  εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας Αττικής να 
αποφασίσει 

για  την έγκριση  ή μη του από 16-07-2019 Πρακτικού της  Επιτροπής του άρθρου 17 του 
Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/19-09-2014)  για θέματα μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση  του από 16-07-2019 Πρακτικού της  Επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 
(ΦΕΚ 194/τ.Α΄/19-09-2014)  για θέματα μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτρης  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Σαπουνά Αγγελική  
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
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