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ΘΔΜΑ: «Διεςκπινίζειρ ζηοςρ πίνακερ δπομολογίων (Ομάδερ Γπομολογίων) ηηρ 
Γιακήπςξηρ 88425/6164/12-06-2019 (Α/Α ςζηήμαηορ Δ..Η.ΓΗ..: 71182) μεηαθοπάρ μαθηηών ζσολ. 
εηών 2019-2021». 
   
Έρνληαο ππόςε : 

1.Σνλ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-9-2010) ″Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο″. 

2.Σν Π.Γ.140/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ» (ΦΔΚ 233/Α/27-12-2010). 
3. Ζ  ππ.αξηζκ. νηθ.50025/26-09-2018 (ΦΔΚ 4217/Β/2018) ΚΤΑ " Μεηαθνξά καζεηώλ δεκόζησλ ζρνιείσλ από ηηο Πεξηθέξεηεο ’’  

4. Την 88425/6164/12-06-2019 Διακήπςξη μεηαθοπάρ μαθηηών ζσολ. εηών 2019-2021 

5. Το απ. ππωη.οικ. 1821/04-06-2019 έγγραφό μας 
6.  88425/6164/12-06-2019 Διακήπςξη μεηαθοπάρ μαθηηών ζσολ. εηών 2019-2021 

7. Σηο θαηαζηάζεηο ησλ δηεπζύλζεσλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο & Βζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ ζρνι. έηνπο 2018-2019 πνπ ιήθζεθαλ ππόςε γηα ηνλ ζρεδηαζκό 

ησλ δξνκνινγίσλ  
8. Σελ αλάγθε γηα ηελ απξόζθνπηε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ. 

 
ε ζςνέσεια ηος απ. ππωη.: οικ. 1821/04-06-2019 εγγπάθος μαρ με θέμα «Τποβολή πίνακα 
κοζηολογημένων δπομολογίων για ηην διενέπγεια διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ 

μαθηηών ηων ζσολικών εηών 2019-2020 & 2020-2021»  και ηηρ Γιακήπςξηρ 88425/6164/12-

06-2019 μεηαθοπάρ μαθηηών ζσολ. εηών 2019-2021 και ηηρ «Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΔΘΝΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ, ΥΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Δ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΔΣΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 (ΔΩ 31-08-2021) ΜΔ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΣΔΣΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ» 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ:88425/6164/12-06-2019 Α/Α ςζηήμαηορ Δ..Η.ΓΗ..: 71182», 

 

 

 

 

 
Γηεπθξηλίδνπκε ζηνπο πίλαθεο δξνκνινγίσλ (Ομάδερ Γπομολογίων) ηεο παξαπάλσ 

Γηαθήξπμεο, ηα θάησζη: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΟΜΑΓΑ  

ΑΡΙΘΜΟ 

ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 
 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ  

3 4 Σν δξνκνιόγην  «ΥΑΡΟΚΟΠΗ-ΜΟΤΕΑΚΑΗΟΗ-ΚΤΠΑΡΗΗΑ» έρεη ηόπν 

πξννξηζκνύ/- ζρνιείνπ ην «ΓΗΜΟΣΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ 

ΚΟΤΣΔΛΙΟΤ».  

10 142 ην δξνκνιόγην: «ΥΡΤΟΒ (ΓΤΜΝ) 

(ΜΟΝΖ ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ){2 θνξέο ηελ εβδνκάδα όηαλ ην 

Γπκλάζην είλαη 7σξν}- ΜΗΚΡ&ΜΔΓ ΠΔΡΗΣΔΡΗ-ΜΗΚΡΖ-ΓΟΣΗΣΑ}» 

έρεη αλαγξαθεί, εθ παξαδξνκήο, ε αλάγθε ύπαξμεο ΤΝΟΓΟΤ σο ΝΑΗ 

αληί ηνπ ζσζηνύ ΟΥΙ ΤΝΟΓΟ  (δελ απαηηείηαη νύηε έρεη ππνινγηζηεί 

ζην θόζηνο εθηέιεζήο ηνπ ε ύπαξμε ζπλνδνύ). 

10 139 ην δξνκνιόγην: «ΜΔΓΑΛΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ-  ΣΑΖ γηα ΜΗΚΡΟ 

ΠΔΡΗΣΔΡΗ (κεηεπεπίβαζε ΛΔΩΦ γηα/από ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΣΔΡΗ (ΓΖΜ) - 

ΥΡΤΟΒΗΣΑ (ΓΤΜΝ-ΛΤΚ)» δηεπθξηλίδεηαη όηη ε «ΣΑΗ γηα 

ΜΙΚΡΟ ΠΔΡΙΣΈΡΙ»  ζεωξείηαη ε πιαηεία / θέληξν ηνπ ΜΔΓΑΛΟΤ 

ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ ελώ ν καζεηήο πνπ αθνξά θνηηά ζην Γεκνηηθό θαη όρη 

ζην Νεπηαγσγείν όπσο εθ παξαδξνκήο αλαγξάθεηαη. 

10 107 ην δξνκνιόγην  «ΜΔΣΟΒΟ-ΒΟΣΟΝΟΗ- ΔΔΔΚ &  2ν ΔΗΓΗΚΟ Γ» εθ 

παξαδξνκήο αλαθέξνληαη 3 καζεηέο σο κεηαθεξόκελνη αληί ηνπ ζσζηνύ 2 

καζεηέο, 1 από ην Μέηζνβν θαη 1 από ην Βνηνλόζη. 

10 123 ην δξνκνιόγην: «ΠΛΑΚΑ- ΠΡΑΜΑΝΣΑ» 

εθ παξαδξνκήο, αλαθέξνληαη 2 καζεηέο σο κεηαθεξόκελνη αληί ηνπ 

ζσζηνύ 1 καζεηήο.  

10 142 ην δξνκνιόγην: «ΒΟΤΣΑΡΑ (ΝΖΠ -ΓΖΜ & ΓΖΜ)- ΠΟΛΤΓΩΡΟ-

ΓΚΡΗΜΠΟΒΟ-(ΒΟΤΣΑΡΑ)-ΚΟΤΡΔΝΣΑ-(ΒΟΤΣΑΡΑ)-

ΔΚΚΛΖΗΟΥΩΡΗ- (ΒΟΤΣΑΡΑ) ΜΟΝΖ ΜΔΖΜΔΡΗΑΝΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ» έρεη αλαγξαθεί, εθ παξαδξνκήο, ε αλάγθε ύπαξμεο 

ΤΝΟΓΟΤ σο ΝΑΗ αληί ηνπ ζσζηνύ ΟΥΙ ΤΝΟΓΟ  (δελ απαηηείηαη ε 

ύπαξμε ζπλνδνύ). 

10 144 ην δξνκνιόγην: «ΚΛΖΜΑΣΗΑ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΔΗΓΗΚΟ ΑΠ (ΝΖΠ & 

ΓΖΜ)» εθ παξαδξνκήο, αλαγξάθεηαη όηη αθνξά ζε ΜΟΝΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

αληί ηνπ ζσζηνύ «ΜΔ ΔΠΙΣΡΟΦΗ» ελώ ε ρικ απόζηαζε θαη ην θόζηνο 

εθηέιεζήο ηνπ έρνπλ ππνινγηζηεί θαη αλαγξαθεί νξζά (ππνινγηζκέλα κε 

επηζηξνθή).  Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη ε ύπαξμε γνλέα-ζπλνδνύ αθνξά 

ηνλ καζεηή από ηελ Κιεκαηηά. 

10 145 ην δξνκνιόγην: «ΓΟΛΗΑΝΑ- 1ν ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ» εθ 

παξαδξνκήο, αλαγξάθεηαη όηη αθνξά ζε ΜΟΝΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ αληί ηνπ 

ζσζηνύ «ΜΔ ΔΠΙΣΡΟΦΗ» ελώ ε ρικ απόζηαζε θαη ην θόζηνο 

εθηέιεζήο ηνπ έρνπλ ππνινγηζηεί θαη αλαγξαθεί νξζά (ππνινγηζκέλα κε 

επηζηξνθή).   



10 98 ην δξνκνιόγην: «ΚΑΛΔΝΣΕΗ - ΚΟΡΗΣΗΑΝΖ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΖΜ & ΔΔΔΚ» έρεη αλαγξαθεί, εθ παξαδξνκήο, ε αλάγθε ύπαξμεο 

ΤΝΟΓΟΤ σο ΟΥΗ αληί ηνπ ζσζηνύ ΝΑΙ  ΤΝΟΓΟ  (απαηηείηαη νύηε 

ύπαξμε γνλέα-ζπλνδνύ). 

10 70 ην δξνκνιόγην: «ΔΠΗΚΟΠΗΚΟ – 1
ν
 ΔΠΑΛ (ΑΜΔΑ)» ΚΟΡΗΣΗΑΝΖ-

ΔΛΛΖΝΗΚΟ-ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΖΜ & ΔΔΔΚ» έρεη αλαγξαθεί, εθ 

παξαδξνκήο, ε αλάγθε ύπαξμεο ΤΝΟΓΟΤ σο ΟΥΗ αληί ηνπ ζσζηνύ ΝΑΙ  

ΤΝΟΓΟ  (απαηηείηαη νύηε ύπαξμε γνλέα-ζπλνδνύ). 

10 129 ην δξνκνιόγην: «ΠΟΛΤΛΟΦΟ &  

ΡΟΓΟΣΟΠΗ &  

ΒΟΤΝΟΠΛΑΓΗΑ-ΜΟΝΟ ΔΠΗΣΡΟΦΖ-ΔΠΔΡΗΝΟ ΓΤΜΝΑΗΟ» 

δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ΜΟΝΗ ΔΠΙΣΡΟΦΗ αθνξά κόλν ηνλ καζεηή από 

ηελ Βνπλνπιαγηά (γηα ηελ βξαδηλή επηζηξνθή ) ελώ ην ππόινηπν 

δξνκνιόγην πνπ αθνξά όινπο ηνπο έηεξνπο ηόπνπο θαηνηθίαο ησλ καζεηώλ 

ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ΜΔ ΔΠΗΣΡΟΦΖ.  

 
 

 

Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 

 

 

 Δίκαζηε ζηελ δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη ζπλεξγαζία.  

 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

                      ΠΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

                        

 

 

                  ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ ΝΟΤΣΟΤ 
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