Νόμος 4182/2013
(ΦΕΚ Α 185/10-9-2013)
Άρθρο 100
(παράταση συμβάσεων σχολικού έτους 2013 – 2014)
1. Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των
μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, καθώς και
σχολείων ειδικής αγωγής συνάπτονται για το σχολικό έτος 2013 – 2014, σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013 κ.υ.α. (Β 1449). Στις περιπτώσεις που οι
συμβάσεις αυτές δεν καταρτισθούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι
δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να εκτελεσθούν, η μεταφορά γίνεται με παράταση
των συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4089/2012. Στις περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούνταν με
συμβάσεις δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ.
35415/28-7-2011 κ.υ.α. (Β 1701), οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.4089/2012, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια
υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και
εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας,
που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις.
2. Οι παρατάσεις γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
οποία μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα και μέχρι την υπογραφή των
συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β 1449), οπότε με την κατάρτιση των
σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως.
Οι λέξεις με έντονο χαρακτήρα προστέθηκαν με την παρ.1α άρθρου 69 Ν.4257/2014 (Α 93).

3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1,
εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο
του 2013.
4. Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγούμενων παραγράφων προκύψει
αδυναμία των αναδοχών να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα
δρομολόγια, οι Περιφέρειες αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013,
για υφιστάμενα δρομολόγια, είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή
δρομολόγια, προκειμένου για νέα.
5. Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή
της υπ’ αριθμ. 24001/11.6.2013 κ.υ.α. (Β 1449).
«6. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη
του σχολικού έτους στις 11-9-2013 μέχρι την κατά την παράγραφο 1 παράταση
των συμβάσεων ή τη σύναψη των συμβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο
4 του παρόντος καταβάλλονται νομίμως κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και

γενικής διάταξης εφόσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει, με σχετική πράξη του,
την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης, το
οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο».
Η παράγραφος 6 τίθεται όπως προστέθηκε με παρ.1β άρθρου 69 Ν.4257/2014 (Α 93).

