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

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 1η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  17/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 18-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 32191/13-1-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 13-1-2022. 
 

Θέμα 14ο  
Έγκριση πρακτικού επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4286/2014 όπως ισχύει, για την 
κατ΄εξαίρεση μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
 Κουρή Μαρία 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Βλάχου Γεωργία 
 Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 Δημητρίου Γεώργιος 
 Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Αγγέλης Σπυρίδων 
 Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Βερελή Βασιλική 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Κατσικάρης Δημήτριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μηλιαρά, η 
οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:       
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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΄ 133/19-07-2018),   

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όμοιες του ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α΄ /11-04-2012, 

3. Τις διατάξεις του π.δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

5. Τον 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. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», 

7. Τον 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. Τον 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. Τον ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-2011) «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. Τον 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. Τον ν. 4713/2020 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/29-7-2020) και συγκεκριμένα το άρθρο 33 
 

14. Το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 

15. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
16. Τα π.δ. 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α΄/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών» και π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», 

17. Την υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1781/23-05-2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

18. Την υπ’ αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1924/02-06-2017) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)», 

19. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/04-03-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

20. Την υπ’ αρ. 216/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τακτικών 
και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής, 

21. 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, 
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22. 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. 31329/8949/02-04-19 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  

23. Την υπ’ αριθ.  329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ. αρ. 
133615/33583/31-12-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την 
οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

24. Την υπ΄αρ. 301/16-12-2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής αναφορικά με την έγκριση του προϋπολογισμού  Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

25. Την υπ’ αριθ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

26. Την υπ. αρ. 302/2020 (ΑΔΑ:ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών-Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021, όπως τροποποήθηκε και ισχύει 

27. 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, 

28. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: ΨΘ8Ε7Λ7-ΞΗ1 (Α.Π. 
106201), για την Π.Ε. Β.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ: Ψ3ΡΤ7Λ7-7ΜΔ (Α.Π. 106704), για την Π.Ε. Δ.Τ. 
Αθηνών με ΑΔΑ: 6Ξ1Μ87Λ7-14Β (Α.Π. 106708), για την Π.Ε. Ν.Τ. με ΑΔΑ: 6ΣΟΚ7Λ7-Μ4Λ (Α.Π. 
106713), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ: Ω6Φ37Λ7-ΛΞΣ (Α.Π. 106718), για την Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής με ΑΔΑ: 6ΥΜ97Λ7-ΕΔΗ (Α.Π. 106721), για την Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ: 9ΨΥ37Λ7-
Α3Ψ (Α.Π. 106724) και για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ: Ψ3Θ47Λ7-3ΧΝ (Α.Π. 106727), 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 836/02-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΤ607Λ7-ΘΧΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 3.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον 
ΚΑΕ 0821 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 495 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Φορέα, 

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1461/04-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ39Ο7Λ7-ΨΝ6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το συνολικό ποσό των 3.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στον 
ΚΑΕ 0821 και η οποία καταχωρήθηκε με α/α 83 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του 
Φορέα, 

31. Την με αριθμό 50025/19.09.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-09-2018) και την υπ΄ αρ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της υπ΄ αρ. 50025/19-09-2018 ΚΥΑ για τη 
Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 

32. Τα υπ’ αριθμ. 104984/11-04-2019 και 106960/12-04-2019 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,     

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

34. Την υπ’ αρ. 6/2019 Διακήρυξη για την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 
του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της 
Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων της πρόσκλησης 
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υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ, του 
δικαιώματος προαίρεσης έως 25% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου 
έως 10%, 106.449.000€ (ΑΔΑΜ: 19PROC004815204), 

35. Την υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019), 457959/01-07-2020 (ΦΕΚ 
2763/τ. Β΄/07-07-2020), 1002357/2020 (ΦΕΚ 1077/Υ.Ο.Δ.Δ/29-12-2020), 526516/2021 (ΦΕΚ 
494/Υ.Ο.Δ.Δ/28-06-2021),625207/2021 (ΦΕΚ 3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 
4832/τ.Β΄/19-10-2021)  Αποφάσεων του Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών 

36. Τα υπ’ αρ. 162326/07-05-2019, 308008/21-06-2019, 665682/24-10-2019, 682740/31-10-2019 και 
755912/21-11-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών περί 
παροχής διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 6/2019, 

37. Το υπ’ αρ. 159266/07-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών με το οποίο δόθηκαν απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα επί της Διακήρυξης 6/2019, 

38. Την υπ’ αρ. 286088/13-06-2019 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής συγκρότησης Επιτροπής 
Περιφερειακής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της 
μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο, 

39. Τις σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν οικονομικοί φορείς 
στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών 

40. Τις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Π.Ε.Δυτ. Αττικής 
41. Τις σχετικές υπογραφείσες συμβάσεις 
42. Την υπ. αρ. 1074329/15-12-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο δέκατο έβδομο του Ν. 4286/2014 όπως ισχύει,για 
την κατ΄εξαίρεση μεταφορά των μαθητω΄ν Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής» 

43. Το υπ. αρ.1091157/20-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας με θέμα: «Διαβίβαση πρακτικού και 
αίτημα έγκρισής τους από την Οικονομική Επιτροπή» 

44. Το από 10-12-2021 πρακτικό της επιτροπής για την κατ΄εξαίρεση μεταφορά μαθητών του Γενικού 
Λυκείου Νέας Περάμου το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Στην Αθήνα σήμερα 10-12-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη η Επιτροπή του άρθρου δέκατου έβδομου του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 
1.  Ο Αντιπεριφερειάρχης  Οικονομικών, κ. Νικόλαος Πέππας, ως Πρόεδρος, 
2.  O κ. Αναστάσιος Λυμπεράτος, προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε. 
Δυτικής Αττικής της Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, ως εκπρόσωπος της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας, τακτικό μέλος, 
3.  Ο κ. Σπυρίδων Τσιούνης, Πρόεδρος των σχολικών επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαρέων τακτικό μέλος  
4. Ο κ. Γεώργιος Πέγκος, μέλος του Δ.Σ. της ΚΤΕΛ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ως εκπρόσωπος του εν 
λόγω οργανισμού δημόσιας συγκοινωνίας, τακτικό μέλος. 

Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτέλεσε η κα. Γεωργία Πουλιάση, υπάλληλος του  
Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας 
Αττικής. 

 
Θέμα: «Η κατ’ εξαίρεση δωρεάν μεταφορά μαθητών του Γενικού Λυκείου Νέας 

Περάμου με την υπέρβαση των χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στην υπ’ αριθμ. 
50025/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-2018)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν 
λόγω Κ.Υ.Α. και στο άρθρο 17 του Ν.4286/14 (ΦΕΚ 194/Α΄/19-10-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει». 
 
Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

ΑΔΑ: 92ΕΜ7Λ7-ΤΛΝ



 

 5 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 189 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 3, περιπτ. (ζ), του Ν. 4727/20 (ΦΕΚ 184/Α) περί 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης,  

4. Το άρθρο δέκατο έβδομο του Ν. 4286/14 (ΦΕΚ194/Α΄/19-9-2014), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, 

5. Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β) Απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίνεται η με αρ. 121/2018 Απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται - 
επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, 

6. Την υπ’ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/τ.Β΄/26-9-18) «Μεταφορά μαθητών 
Δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 

7. Την με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832 τ.Β΄) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας 
Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής», 

8. Το από 26/11/2021 e-mail του Γενικού Λυκείου Νέας Περάμου με συνημμένο το υπ’ 
αριθμ.   422/11-11-2021 έγγραφο του σχολείου με το οποίο ζητείται η μεταφορά εννέα (9) 
μαθητών/τριών με ένταξή τους σε μισθωμένα δρομολόγια που ήδη εκτελούνται. Στο εν 
λόγω έγγραφο, το σχολείο αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι: «… Οι παραπάνω μαθητές …, 
διαμένουν εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός οικιστικού ιστού (ΝΕΡΑΚΙ, ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟ, 
ΒΛΥΧΑΔΑ, πάνω από την Εθνική οδό) και για τη μετακίνησή τους από και προς το 
σχολείο πρέπει να κινηθούν κατά μήκος της παλαιάς εθνικής οδού αναγκαστικά, καθώς 
δεν έχουν άλλο τρόπο μετακίνησης …». 

9. Το γεγονός ότι από την εισήγηση του σχολείου δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για την 
Περιφέρεια Αττικής 

   
και κατόπιν της συζήτησης που έλαβε χώρα σχετικά με τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Υπέρ της κατ’ εξαίρεση δωρεάν μεταφοράς εννέα (9) μαθητών/τριών του Γενικού Λυκείου Νέας 
Περάμου, με ένταξή τους στα υφιστάμενα δρομολόγια της Περιφέρειας Αττικής όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο ανωτέρω (8.) αίτημα του σχολείου, με την υπέρβαση των χιλιομετρικών 
αποστάσεων που τίθενται στη υπ’ αριθμ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-2018), σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α. και στο άρθρο 17 του Ν.4286/14 (ΦΕΚ 194/Α΄/19-
10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία εισηγείται, στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει  την 
έγκριση του από 10-12-2021 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.  4286/14 (ΦΕΚ 
4217/Β΄/26-09-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την κατ’εξαίρεση δωρεάν μεταφορά 
εννέα (9) μαθητών/τριών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ καθ’ υπέρβαση των 
χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στη υπ’αριθμ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-
2018),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ και στο άρθρο 17 του Ν. 
4286/2014(ΦΕΚ194/Α΄/19-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα υπ. αρ. 67 και 68 
δρομολογίων της Π.Ε.Δυτ. Αττικής. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Την έγκριση του από 10-12-2021 πρακτικού της επιτροπής του άρθρου 17 του Ν.  4286/14 (ΦΕΚ 
4217/Β΄/26-09-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για την κατ’εξαίρεση δωρεάν μεταφορά 
εννέα (9) μαθητών/τριών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ καθ’ υπέρβαση των 
χιλιομετρικών αποστάσεων που τίθενται στη υπ’αριθμ. 50025/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-09-
2018),σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ και στο άρθρο 17 του Ν. 
4286/2014(ΦΕΚ194/Α΄/19-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα υπ. αρ. 67 και 68 
δρομολογίων της Π.Ε.Δυτ. Αττικής. 
 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Νικόλαος Πέππας  
 
 

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Αδαμόπουλου Γεωργία 
Βλάχου Γεωργία 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Μπαλάφας Γεώργιος 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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