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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 98/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                           Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Κατακύρωση ως άγονης της διαδικασίας για 
την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για τη 
µίσθωση µεταφορικών µέσων (επιβατικών 
λεωφορείων) για τη µεταφορά των µαθητών 
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας 
Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας για το σχολικό έτος 2012-2013 
και διαβίβαση φακέλου και στοιχείων στην 
Περιφέρεια Αττικής». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 12 του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12 µ. συνήλθε σε  κατεπείγουσα έκτακτη 
Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
µετά από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου 
Μπόβου που γνωστοποιήθηκε δηµόσια στα µέλη της Ο.Ε. κατά την 
προηγούµενη Συνεδρίαση της Ο.Ε. (11/9/2012), σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 4) Σιµιγδαλά 
Ειρήνη  5) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Νικολόπουλος Φώτιος 2) Καραβίας Γεώργιος 3) Κόντος Σταύρος  και 
4) Βαλασσάς Βεργής 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 
3852/10 το αναπληρωµατικό µέλος της πλειοψηφίας κα Αγανίκη 
Καβακοπούλου και αντί του τρίτου το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας 
κ. Πλάτανος Ελευθέριος.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το µοναδικό  θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το 
οποίο οµόφωνα η Ο.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του 
Ν. 3852/10 συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

Έχοντας υπόψη : 
 
1.- την ΚΥΑ 35415/28-7-2011 ΦΕΚ 1701/Β/1-8-11] < Μεταφορά 

µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης από τους ∆ήµους 
>. 

 
2.-  την από 4-9-12 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου < Μεταφορά 

µαθητών για το σχολικό   έτος 20120-2013 > [ΦΕΚ 171/Α/5-9-12],  µε την 
οποία ορίζεται ότι : 
< Αρθρο 1 :  1.-   Οι  συµβάσεις µεταφοράς µαθητών από τον τόπο διαµονής 
στα  σχολεία φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών 
µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, 
συνάπτονται για το σχολικό έτος 2012-2013 σύµφωνα µε τις  διατάξεις 
της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 [ Β. 1701].  Στις περιπτώσεις που οι συµβάσεις 
αυτές δεν καταρτισθούν µέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι 
δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν από τους  ∆ήµους, η 
µεταφορά των µαθητών γίνεται από τις Περιφέρειες, κατόπιν αποφάσεως του 
Περιφερειακού Συµβουλίου µε παράταση αναδροµικώς και µέχρι 30-6-2013 
των οικείων συµβάσεων, που έχουν καταρτισθεί και παραταθεί  κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 [ Α΄85], 
εφαρµοζοµένων αναλόγως. Σε περίπτωση κατάρτισης συµβάσεων µεταφοράς 
µαθητών από τους ∆ήµους,  οι συµβάσεις που συνάπτονται από τις 
Περιφέρειες, λύονται αυτοδικαίως και αζηµίως από τον χρόνο κατάρτισης και 
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ισχύος των αντίστοιχων συµβάσεων των ∆ήµων. 2.-  Οι συµβάσεις που 
παρατείνονται, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται µέχρι 
την λύση τους µε κόστος το οποίο διαµορφώνεται κατόπιν διαπραγµάτευσης, 
αποµειωµένο σε ποσοστό τουλάχιστον 17%  σε σχέση µε το αντίστοιχο που 
είχε διαµορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012.  3.-  Για όσα δροµολόγια εκ των 
συµβάσεων των προηγουµένων παραγράφων προκύψει αδυναµία των 
µεταφορέων να τα πραγµατοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δροµολόγια, 
οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης, µε κόστος το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις προβλέψεις  της παρ. 
2 του παρόντοςK.>. 

3.- την  υπ΄αριθµ.47/6-9-12 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  [ 
Γεν. ∆/νση Τοπ. Αυτ/σης, ∆/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών, τµ. Γενικών 
Υποθέσεων], µε την οποία διευκρινίζεται ότι : <KKKK    Με την πρώτη 
παράγραφο καθίσταται σαφές ότι το θεσµικό πλαίσιο µεταφοράς 
µαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 [  ΚΥΑ 35415/28-7-2011]  
παραµένει ως έχει. Οι διαδικασίες µεταφοράς µαθητών µε τον Α΄ 
[δηµόσια συγκοινωνία- ειδικά µαθητικά δελτία] και Β΄ [ ίδια µεταφορικά 
µέσα των δήµων] τρόπο της ΚΥΑ θα εκτελεσθούν όπως έχουν ήδη 
δροµολογηθεί από τους οικείους  δήµους, καθώς η εν λόγω πράξη 
νοµοθετικού περιεχοµένου δεν τις επηρεάζει. 

Συνεπώς οι διαδικασίες  µεταφοράς µαθητών , οι οποίες επηρεάζονται 
από  την ανωτέρω νοµοθετική ρύθµιση είναι αποκλειστικά οι εξής :  

1.- εκείνες  τις οποίες οι δήµοι έχουν δροµολογήσει να εκτελέσουν µε 
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και συνάπτονται σύµφωνα µε το  κεφ. Γ΄του 
άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ στις οποίες : α]  είτε δεν έχουν ακόµη 
ολοκληρωθεί έως  την έναρξη της σχολικής χρονιάς και µέχρι να 
ολοκληρωθούν µε τη σύναψη της  σύµβασης  β] είτε έχουν ολοκληρωθεί και 
προκύπτουν άγονα δροµολόγια. 

2.- εκείνες, τις οποίες οι δήµοι έχουν δροµολογήσει να εκτελέσουν 
σύµφωνα  µε την παρ. 3, κεφ. Α του άρθρου 2 της ανωτέρω  ΚΥΑ σύµφωνα 
µε την οποία έχουν  την δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, να συνάπτουν 
συµβάσεις του άρθρου 19  του ν. 2963/01 και µέχρι την κατάρτιση τους. 

 
Εποµένως οι διαγωνισµοί των δήµων, οι οποίοι  βρίσκονται σε εξέλιξη 

δεν αναβάλλονται, µαταιώνονται ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
επηρεάζονται από τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, αλλά 
αντιθέτως οι δήµοι οφείλουν να συνεχίσουν τις ήδη δροµολογηµένες 
διαδικασίες µέχρι την ολοκλήρωση τους. Με την ολοκλήρωση των 
διαγωνισµών και την κατάρτιση των συµβάσεων µεταξύ δήµων και νέων 
αναδόχων, οι παρατάσεις των συµβάσεων από τις περιφέρειες < λύονται 
αυτοδικαίως  και αζηµίως > κατά το µέρος τους που αφορά την 
υπογεγραµµένη  σύµβαση και οι νέοι ανάδοχοι αναλαµβάνουν τα αντίστοιχα 
δροµολόγια Επισηµαίνεται  ότι η δυνατότητα παράτασης των 
συµβάσεων που δίνεται µε την ανωτέρω Πράξη Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου αφορά αποκλειστικά τις συµβάσεις των Περιφερειών [ 
τέως Ν.Α] και όχι τις συµβάσεις των δήµων. Εφόσον οι δήµοι είχαν 
προβλέψει στα διακηρύξεις των συµβάσεων που προηγούµενου  σχολικού 
έτους δικαιώµατα προαίρεσης,  σκόπιµο είναι να τα ασκήσουν, εάν προκύπτει 
οικονοµικό όφελος, κατόπιν απόφασης του δηµοτικού  συµβουλίου, για το 
χρονικό  διάστηµα µέχρι την υπογραφή της νέας σύµβασης και  σύµφωνα µε 
τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τους όρους  της διακήρυξης και τις  
διατάξεις της ΚΥΑ  αρ. 35415/28-7-11K..>. 
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3.- την υπ΄αριθµ. 4105/533/2008 έκθεση επικινδύνου οικοδοµής της 

∆/νσης  Πολεοδοµίας Βορ.Τοµέα Αθήνας, σύµφωνα µε την οποία το κτίριο 
όπου στεγαζόταν το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο κρίθηκε επικίνδυνο για την 
παραµονή των  µαθητών σ΄αυτό κατά τις ώρες διδασκαλίας. 

 
4.- το γεγονός ότι  η Νοµαρχία  Αθηνών [∆/νση Παιδείας, τµ. Κτιριακών 

Υποδοµών] µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 53553/9-9-08  απόφαση του Νοµάρχη 
Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή µεταστέγαση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Ν.Φιλ/φειας και την µετακίνηση των µαθητών του υπό µεταφορά σχολείου στο 
σχολείο υποδοχής µέσω του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος. 

 
5.-  την υπ΄αριθµ. 10/12  απόφαση  της  ∆ηµοτικής Επιτροπής  

Παιδείας, µε την οποία εισηγήθηκε  την έγκριση µεταφοράς µαθητών από το 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας 
Φιλαδέλφειας για το σχολικό έτος 2012-2013 , σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΦΕΚ τ. Β/1-8-11 και µε την προϋπόθεση 
ότι αφενός υπάρχει αδυναµία χρήσεως ιδίων µεταφορικών µέσων του δήµου 
και των υφισταµένων δροµολογίων της δηµόσιας συγκοινωνίας  και αφετέρου 
ότι σε περίπτωση  που η µεταφορά των µαθητών πραγµατοποιηθεί µε έναν 
από τους ανωτέρω τρόπους ή µε χορηγία, η σύµβαση που θα υπογραφεί  
παύει να ισχύει. 

 
6.-  την υπ΄αριθµ. 154/12 απόφαση της κας ∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος περί διαπίστωσης αντικειµενικής αδυναµίας για την µεταφορά 
των δικαιούχων µαθητών µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος λόγω µη επάρκειας  και µη καταλληλότητος  των 
απαιτούµενων οχηµάτων και οδηγών 

 
7.- την  υπ΄  αριθµ. πρωτ. 8948/12-7-12 πρόταση  ∆ηµάρχου προς τον  

Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Σ/λιου ∆ΦΧ  για την έγκριση και ψήφιση πίστωσης 
για την µίσθωση µεταφορικών µέσων [ επιβατικών λεωφορείων] για  την 
µεταφορά των µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας στο 
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας για το σχολικό έτος 20120-2013. 

 
8.- την υπ΄αριθµ. 135/30-7-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ΦΧ, µε την οποία αυτό απεφάσισε : <   1.- Απορρίπτει  την εισήγηση για 
την µίσθωση µεταφορικών µέσων [ επιβατικών λεωφορείων] για την µεταφορά 
των µαθητών  του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλ/φειας στο 4ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ν. Φιλ/φειας για το σχολικό έτος 2012-2013  και την ψήφιση της 
σχετικής πίστωσης.  2.- Εγκρίνει  την επισκευή και τροποποίηση των 
σταθµευµένων στο ∆ηµ.  Νεκροταφείο  δηµοτικών λεωφορείων, ώστε αυτά να 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σχολικά για την µεταφορά των µαθητών 
του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλ/φειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Ν 
Φιλ/φειας  για το σχολικό έτος 2012-2013  και την δροµολόγηση της 
διαδικασίας πρόσληψης τριών [3] οδηγών µε δίπλωµα ∆΄ Κατηγορίας για την 
οδήγηση των εν λόγω λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των µαθητών µέσω 
του σχετικού προγράµµατος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου >. 

 
9.-  την υπ΄αριθµ.  50/4-9-12 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, µε την οποία 
αυτό απεφάσισε οµόφωνα ότι : < Α.  Εγκρίνει  την διατύπωση της αδυναµίας 
από πλευράς  της Κοινωφελούς Επιχείρησης να εκτελέσει την απόφαση 
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135/12 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφορικά µε την µεταφορά των µαθητών   
από το 1ο ∆ηµ. Σχολείο  στο 4ο ∆ηµ. Σχολείο κατά το σχολικό έτος  20120-
2013  ..>. 

 
10.-  την ΑΜ 81/12  τεχνική έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

∆ΦΧ σχετικά µε την µίσθωση µεταφορικών µέσων για την µεταφορά  των  
µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ν.Φιλ/φειας. 

 
11.-  το υπ΄αριθµ. πρωτ. 10940/10-9-2012  έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας ∆ΦΧ, µε την οποία  βεβαιούται άλλως πιστοποιείται η 
ακαταλληλότητα των ίδιων  µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος  [ άρθρο 4 παρ. 2α της ΚΥΑ 35415/28-7-2011 ΦΕΚ 1701/Β/1-8-
11]. 

 
12.-  την υπ΄αριθµ.  156/12  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, µε το οποίο απεφασίσθη  η έγκριση 
δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την  µίσθωση µεταφορικών 
µέσων [ επιβατικών λεωφορείων]  για την µεταφορά  των  µαθητών του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας για 
το σχολικό έτος 2012-2013. 

 
13.-  το αναµφισβήτητο γεγονός ότι την 11-9-12 αρχίζει το νέο σχολικό 

έτος 2012-2013  και ότι υφίσταται άµεση , εξαιρετικά κατεπείγουσα και 
απρόβλεπτη  ανάγκη για την µεταφορά των µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας λόγω µη 
ολοκληρώσεως, ουχί από υπαιτιότητα της ∆ηµοτικής Αρχής , της 
προβλεπόµενης  διαδικασίας για την µεταφορά των µαθητών, άλλως 
υφίσταται άµεση, κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη  επίλυσης  του ως 
άνω κοινωνικώς ευαίσθητου  θέµατος της µεταφοράς  των µαθητών από το 1ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ον ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας. 

 
14.-  το γεγονός ότι δεν υφίσταται δικαίωµα προαίρεσης παράτασης της 

χρονικής  διάρκειας του προηγούµενου διαγωνισµού. 
 
Επειδή  ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος προκειµένου να 

διευκολύνει την µετακίνηση των µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου  Ν. 
Φιλ/φειας  στο προαναφερόµενο σχολείο υποδοχής για το σχολικό έτος 2012-
2013 πρέπει  να προβεί στη µίσθωση µεταφορικών  µέσων [ επιβατικά 
λεωφορεία], τα οποία να πληρούν τους όρους ασφαλείας µεταφοράς των 
µαθητών, δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την  
αναγκαιότητα της µεταφοράς αυτής µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα [ σχετική η 
υπ΄αριθµ. ΙΒ/6071 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας  
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών, Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων και  Μεταφορών και Επικοινωνιών , ΦΕΚ 932/τ. Β/ 31-8-
1998]. 

 
Επειδή σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση µε ΑΜ  81/2012 που συνέταξε η 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για την 
µεταφορά των µαθητών πρέπει να µισθωθούν επτά [7] λεωφορεία και 
συγκεκριµένα έξι [6]  των 50 θέσεων και ένα [1] των 20 θέσεων, τα οποία θα 
πραγµατοποιούν καθηµερινώς [ εκτός από τις επίσηµες αργίες του Κράτους, 
τις επίσηµες αργίες  του Υπουργείου Παιδείας, τις διακοπές του Πάσχα και 
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των Χριστουγέννων και τις καλοκαιρινές διακοπές όπου οι µαθητές δεν 
πηγαίνουν σχολείο] τα κάτωθι δροµολόγια: 

 
 
 

ΩΡΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  
07:50 1ο ∆.Σ. προς  4Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
07:50 1ο ∆.Σ. προς  4Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
12:25 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
13:15 (καθηµερινά) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
13:15 (3 φορές την εβδοµάδα) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
14:00 (2 φορές την εβδοµάδα) 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  
16.15 4ο ∆.Σ. προς  1Ο ∆.Σ. 1 πούλµαν  

 
 
Η µίσθωση των µεταφορικών µέσων  για την µεταφορά των µαθητών 

σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν θα είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους 
εξαιρουµένων όλων των αργιών που προαναφέρθηκαν. 

Επίσης για δύο [2] µαθητές, οι οποίοι έρχονται από των Ωρωπό το  
ετήσιο κόστος των εισιτηρίων  ισούται µε 3.848,00 ευρώ [ για κόστος 
εισιτηρίου ίσο µε 4,80 ευρώ]. 

 
Η δαπάνη  για την παραπάνω µίσθωση θα ανέλθει στο ποσό των 

23.000,00 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α 
15.6234.002  µε τίτλο < Μίσθωση µεταφορικών µέσων για την µεταφορά 
µαθητών στα σχολεία > του εγκεκριµένου προϋπολογισµού  του ∆ήµου, 
οικον. έτους 2012. 

 
Με την αριθ. 97/11-9-2012 απόφαση Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν α) η ΑΜ 
81/12  Τεχνική Έκθεση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, σχετικά 
µε την µίσθωση µεταφορικών µέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την 
µεταφορά  των  µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας και β) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, όπως 
αναλύεται στην εισήγηση της ανωτέρω απόφασης, η απευθείας ανάθεση  της 
υπηρεσίας µίσθωσης µεταφορικών µέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την 
µεταφορά  των  µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο 
∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας και µέχρις ότου δοθεί λύση στο θέµα και 
ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από την Περιφέρεια Αττικής, ή καταστεί 
δυνατό να δροµολογήσει ο ∆ήµος την εν λόγω µίσθωση µε ίδια µεταφορικά 
µέσα. 
 
Κατόπιν αυτών έγινε πρόσκληση προς πάντα ενδιαφερόµενο να απαντήσει 
εντός 24 ωρών για την υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της 
µίσθωσης, χωρίς διαγωνισµό, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης. 
Υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά, αυτή του Γραφείου Γεν. Τουρισµού 
KORONA TRAVEL ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΟΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., η οποία όµως δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή, δεδοµένου ότι η προσφερόµενη τιµή δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αριθ. 81/12 σχετικής µελέτης. Κατόπιν 
αυτού η σχετική διαδικασία πρέπει να κηρυχθεί άγονη. 

 
 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως :  
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1. Κατακυρώσει ως άγονη τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της 
µίσθωσης µεταφορικών µέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την 
µεταφορά  των  µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας 
στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και  
 

2. Λάβει απόφαση για την διαβίβαση του σχετικού φακέλου και όλων των 
στοιχείων στην Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τις αναφερόµενες 
στην εισήγηση διατάξεις, προκειµένου να δροµολογηθεί από αυτήν η 
διαδικασία µεταφοράς των µαθητών. 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 19/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 6 του Ν. 3852/10 και  
 

• τις διατάξεις της από 4-9-12 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου < 
Μεταφορά µαθητών για το σχολικό   έτος 20120-2013 > [ΦΕΚ 171/Α/5-
9-12],  αυτές της ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011 [ Β. 1701] και αυτές της 
υπ΄αριθµ.47/6-9-12 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών   
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    οµόφωνα  
 
 

1. Κατακυρώνει ως άγονη την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της 
µίσθωσης µεταφορικών µέσων (επιβατικών λεωφορείων) για την 
µεταφορά  των  µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας 
στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ν.Φιλ/φειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, κρίνοντας µη αποδεκτή την 
µοναδική υποβληθείσα προσφορά, δεδοµένου ότι η προσφερόµενη 
τιµή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αριθ. 81/12 σχετικής 
µελέτης. 
 

2. Εγκρίνει την διαβίβαση του φακέλου της µίσθωσης µεταφορικών µέσων 
(επιβατικών λεωφορείων) για την µεταφορά  των  µαθητών του 1ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας στο 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ν.Φιλ/φειας και όλων των σχετικών στοιχείων στην Περιφέρεια Αττικής, 
σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στην εισήγηση της παρούσας διατάξεις, 
προκειµένου να δροµολογηθεί από αυτήν η διαδικασία µεταφοράς των 
µαθητών, λόγω του κατεπείγοντος της υπόθεσης και της αδυναµίας του 
∆ήµου να προβεί στην πραγµατοποίηση αυτής. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  98/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

- Γραφείο ∆ηµάρχου 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 

- Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής/Γραφείο Παιδείας & Σχολικών Επιτροπών 

- Τµήµα Λογιστηρίου 

- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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