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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
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Α
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Σηλ. : 2651364144
FAX : 26510 – 27965
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Απ. Ππωη. : οικ. 2748

ΠΡΟ:

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΠΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

ΘΔΜΑ: «Σσμπληρωμαηικές Διεσκρινήζεις ζηον πίνακα δρομολογίων ηης Γιακήπςξηρ
88398/6106/08-07-2020 (Α/Α ςζηήμαηορ Δ..Η.ΓΗ..: 85116) μεηαθοράς μαθηηών ζτολ. εηών
2020-2021».
Έσονηαρ ςπότη :
1.Σον Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-9-2010) ″Νέα Απσιηεκηονική ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ και ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ-Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ″.
2.Σο Π.Γ.140/2010 «Οπγανιζμόρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Ηπείπος» (ΦΔΚ 233/Α/27-12-2010).
3. Η ςπ.απιθμ. οικ.50025/26-09-2018 (ΦΔΚ 4217/Β/2018) ΚΤΑ " Μεηαθοπά μαθηηών δημόζιυν ζσολείυν από ηιρ Πεπιθέπειερ ’’
4. Σην απ. 88398/6106/08-07-2020 Γιακήπςξη μεηαθοπάρ μαθηηών ζσολ. εηών 2020-2021
5. Σο απ. ππυη.οικ. 2052/30-06-2020 έγγπαθό μαρ
6. Σιρ καηαζηάζειρ ηυν διεςθύνζευν ηυν ζσολείυν Α/θμιαρ & Βθμιαρ Δκπ/ζηρ ηος ζσολ. έηοςρ 2020-2021 πος λήθθηκαν ςπότη για ηον ζσεδιαζμό
ηυν δπομολογίυν.
7. Σην ανάγκη για ηην αππόζκοπηη μεηαθοπά ηυν μαθηηών.
8. Σο απ. ππυη.οικ. 2394/14-07-2020 έγγπαθό μαρ

ε ζςνέσεια ηων απ. ππωη.: οικ. 2052/30-06-2020 και απ. ππωη.: οικ. 2394/14-07-2020 εγγπάθων
μαρ με θέμα «Τποβολή πίνακα κοζηολογημένων δπομολογίων για ηην διενέπγεια διαγωνιζηικήρ
διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ μαθηηών ηων ζσολικών εηών 2020-2021» και «Γιεςκπίνηζη ζηον πίνακα
δπομολογίων ηηρ Γιακήπςξηρ 88398/6106/08-07-2020 (Α/Α ςζηήμαηορ Δ..Η.ΓΗ..: 85116) μεηαθοπάρ
μαθηηών ζσολ. εηών 2020-2021»
καθώρ και ηηρ Γιακήπςξηρ με απ. 88398/6106/08-07-2020 «ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΣΩΝ, ΥΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΣO ΥΟΛΙΚΟ ΔΣO 2020-2021 (ΔΩ 3108-2021) ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ», Α/Α ςζηήμαηορ Δ..Η.ΓΗ..: 85116»,

Γιεςκπινίζοςμε, υρ κάηυθι:
ΑΡΙΘΜΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ
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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ
Για ηο δπομολόγιο «3ο Γ ΜΑΡΜΑΡΩΝ- ΜΟΝΗ ΔΠΙΣΡΟΦΗ
ΟΛΟΗΜΔΡΟ» διεςκπινίζεηαι όηι οι πεπιοσέρ/ηόποι καηοικίαρ ηυν
μαθηηών πος αθοπούν ζηην μονή επιζηποθή από ηο ολοήμεπο ππόγπαμμα,
είναι οι εγγύρ πεπιοσέρ ενηόρ συποηαξικήρ καηανομήρ ηυν Καπδαμιηζίυν
και ηηρ Ολςμπιάδαρ, με ηην εγγύηεπη πεζή σιλιομεηπική απόζηαζη ηυν
καηοικιών ηυν δικαιούσυν μαθηηών από ηο ζσολείο να είναι καη’ ελάσιζηο
ηα 1,2 km και καηά μέγιζηο ηα 12,35 Km.

Για ηο δπομολόγιο «ΚΔΡΑΩΝΑ- 2ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΥΟΛΔΙΟ» διεςκπινίζεηαι όηι ηο ζσολείο θοίηηζηρ και πποοπιζμού είναι

48

ηο «ΔΙΓΙΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ-ΛΤΚΔΙΟ» και όσι ηο «2ο
ΔΙΓΙΚΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ» όπυρ εκ παπαδπομήρ έσει αναγπαθεί.
Η ηιμή κοζηολόγηζηρ ηος δπομολογίος παπαμένει η ίδια.
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Για ηο δπομολόγιο «ΝΣΟΤΡΑΥΑΝΗ- 2ο ΔΙΓΙΚΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΥΟΛΔΙΟ» διεςκπινίζεηαι όηι η θοίηηζη ηυν μαθηηών ζηο παπαπάνυ
ζσολείο θα γίνει ζηο ολοήμεπο ππόγπαμμα και υρ εκ ηούηος η επιζηποθή
ηοςρ θα εκηελείηαι καηά ηιρ ώπερ λήξηρ ηος ζύμθυνα με ηην ιζσύοςζα
νομοθεζία ήηοι 15.00 ή 16.00».
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Για ηο δπομολόγιο «ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ
ΒΟΣΟΝΟΙΟΤ» διεςκπινίζεηαι όηι ο απιθμόρ ηυν νηπίυν μαθηηών πος θα
μεηακινούνηαι ππορ ηο Νηπιαγυγείο Βοηονοζίος είναι μόνο έναρ (1) και
δεν ςθίζηαηαι κανέναρ επιππόζθεηορ μαθηηήρ δημοηικού, όπυρ, εκ
παπαδπομήρ, αναγπάθεηαι ζηην ανηίζηοιση ζηήλη με ηην ένδειξη «1».
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Για ηο δπομολόγιο «ΚΟΛΩΝΙΑΣΙ- ΝΗΠ ΝΔΟΚΑΙΑΡΔΙΑ & ΓΗΜ.
ΜΠΑΦΡΑ» διεςκπινίζεηαι όηι ο απιθμόρ ηυν μαθηηών δημοηικού πος θα
μεηακινούνηαι ππορ ηο Γημοηικό Μπάθπαρ είναι δύο (2) και όσι έναρ (1)
όπυρ, εκ παπαδπομήρ, αναγπάθεηαι ζηην ανηίζηοιση ζηήλη με ηην ένδειξη
«1».
Παπακαλούμε για ηιρ ενέπγειέρ ζαρ.
Δίμαζηε ζηην διάθεζή ζαρ για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη και ζςνεπγαζία.
Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΝΟΤΣΟΤ

