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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Παρούσα μελέτη αφορά τον καθορισμό των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νάουσας για το σχολικό έτος
2012-2013 καθώς και για τον υπολογισμό του κόστους των δρομολογίων αυτών.
Για τη σύνταξη της μελέτης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3463/2010, παρ 4εφ 18 του
άρθρου 94 του Ν.3852/2010 και η ΚΥΑ με αριθμ πρωτ.35415/28-7-2011.
Για τον υπολογισμό των αποστάσεων λήφθηκαν υπόψη: (α) ο οδηγός χιλιομετρικών
αποστάσεων οδικού δικτύου που λήφθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας , (β) μετρήσεις από τους χάρτες που διαθέτει η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Νάουσας (διανομές συνοικισμών και αγροκτημάτων) και (γ) μετρήσεις
από δορυφορικούς χάρτες. Λήφθηκε μέριμνα ώστε τα παιδιά να αποβιβάζονται από την
πλευρά του δρόμου που έχει άμεση είσοδο στις σχολικές μονάδες χωρίς να χρειάζεται να
διασχίσουν την οδό, ασχέτως του κυκλοφοριακού φόρτου της οδού.
Για τη κατάρτιση των δρομολογίων λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία που απέστειλαν οι
διευθυντές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. Επιβεβαίωση των στοιχείων
αυτών καθώς και τροποποιήσεις που πιθανά απαιτηθούν από εγγραφές, μετεγγραφές κλπ δεν
είναι εφικτή πριν από την έναρξη της σχολικής περιόδου 2012-2013, που ακολουθεί χρονικά
της σύνταξης της παρούσας μελέτης. Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για τον περιορισμό του
κόστους σε συνδυασμό με την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
Για την τιμή πετρελαίου κίνησης λήφθηκε υπόψη η μέση τιμή πώλησης στο Νομό Ημαθίας
κατά την περίοδο σύνταξης της μελέτης, από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Τεχνικών

Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Δεν έγινε οποιαδήποτε πρόβλεψη
μεταβολής της τιμής πετρελαίου.
Προτείνεται ανασχεδιασμός των δρομολογίων και διασταύρωση στοιχείων των
μετακινούμενων μαθητών με την έναρξη της σχολικής περιόδου αλλά και κατά την διάρκεια
του σχολικού έτους, ώστε να επιτευχθεί εξορθολογισμός των δρομολογίων και πιθανή
περαιτέρω μείωση του κόστους.
Το συνολικό κόστος έχει υπολογιστεί για 176 ημέρες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
για 190 ημέρες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα διαμορφωθεί τελικά από
τυχόν αργίες, απεργίες ή μη λειτουργία κάποιου σχολείου για άλλους λόγους.
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