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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 

Κωδ. Προϋπ/σµού:  
 
 
Περιγραφή: 
 Η παρούσα µελέτη αφορά στη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης των σχολείων αρµοδιότητας του ∆ήµου Χερσονήσου, για το σχολικό έτος 
2012 – 2013 µε λεωφορεία, µικρά λεωφορεία (mini bus) και ταξί, για τις διαδροµές που 
περιγράφονται στο παράρτηµα Γ της διακήρυξης. 
Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δροµολογίων, είτε για µέρος 
αυτών. 
Οι µεταφορές µαθητών θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1. παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
σήµερα, 
2. άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 114 Α’) 
3. αριθµ. πρωτ. 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τους ∆ήµους» (ΦΕΚ 1701 Β’/1-8-2011), 
4. ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α) τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «Περί ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 
5. άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), 
6. Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 
7. άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας 
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις, 
8. άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες 
διατάξεις», 
9. ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων» 
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και γενικότερα 

�κάθε διάταξη (Νόµος, ιάταγµα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 



παραπάνω. 
Για τη σύνταξη της µελέτης λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 
1. Κατανοµή µαθητών ανά τάξη και σχολική µονάδα του ∆ήµου Χερσονήσου,  µε βάση 
καταστάσεις πιθανού αριθµού µαθητών έως 30/05/2012 , που αιτούνται µεταφορά, από την 
Πρωτοβάθµια και 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στους 1898 µαθητές. 
2. Υφιστάµενα δροµολόγια Αστικών και Υπεραστικών συγκοινωνιών, καθώς και 
τροποποιήσεις τους, για τα οποία θα χορηγηθεί ειδικό δελτίο. 
3. Κόµιστρα Αστικών και Υπεραστικών συγκοινωνιών. 
4. Εκτίµηση χιλιοµετρικών αποστάσεων. 
5. Η έλλειψη δυνατότητας χρήσης ∆ηµοτικών µεταφορικών µέσων ως προς την 
καταλληλότητα αυτών. 
6. Μέση τιµή καυσίµου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (περίπου 1,526 €/λίτρο). 
7. Το γεγονός ότι το σχολικό έτος διαρκεί περίπου 175 ηµέρες αφαιρουµένων των εορτών και 
αργιών 
Για την κοστολόγηση των δροµολογίων χρησιµοποιήθηκε ο µαθηµατικός τύπος της 35415/ 
28.7.2011 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από 
τους ∆ήµους». 
   Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται  στο ποσό των  
835.543,19ευρώ µε το ΦΠΑ . 
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Λ. Χερσονήσου 25/06/2012 
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆/ΝΣΗΣ 
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