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«Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 314/8-8-2018 απόφασης της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας»
Η υπ’ αριθμ. 244954/188/8-8-2018 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Οικονομικών και αξιοποίησης περιουσίας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 314/8-8-2018 απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των
3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο περιλαμβάνει
εκτιμώμενες υπερβάσεις στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής), για τη σύναψη
ετήσιας σύμβασης, από την υπογραφή της με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία
‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά
υπηρεσιών της πλατφόρμας του προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό
τη λειτουργική ετοιμότητα της υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής
Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡIΘΜ. 22/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα σήμερα την 8η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:30 στα
γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής, 2 ος όροφος),
συνεδρίασε η Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2014 (ΦΕΚ τ. Β
3029/10-11-2014), και συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ:7ΑΥ67Λ6-ΚΣΝ)
αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’
αριθμ. οικ. 241204/821/3-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, ο οποίος ορίσθηκε
με την υπ’ αριθμ.75830/993/20-03-2017 (ΦΕΚ 147/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./28-03-2017) απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση επί συνόλου 13 μελών παρευρέθηκαν τα παρακάτω μέλη:
1. Καρπέτας Κωνσταντίνος–Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Επιχειρηματικότητας / Πρόεδρος
2. Σιαμπλής Δημήτριος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Αντιπρόεδρος
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκλη Γεωργία - Περιφερειακή Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
5. Μπούνιας Χρήστος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
6. Υφαντής Νικόλαος - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
7. Λαλιώτης Παναγιώτης - Περιφερειακός Σύμβουλος/ Τακτικό μέλος
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
κ.κ. Νασιώτης Θεόδωρος (δικαιολογημένα απών), Αρβανιτάκης Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Μαυρόγιαννης Διονύσιος (δικαιολογημένα απών),
Κατσακούλης Ευάγγελος (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας
(δικαιολογημένα απών) και Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα απών).
Ήταν παρούσα και συμμετείχε στη συνεδρίαση η κα Πλώτα Γεωργία, Προϊσταμένη
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΔΕ.
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Παρούσα επίσης στη Συνεδρίαση ήταν για την τήρηση των πρακτικών η υπάλληλος
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Κολόμβα Σωτηρία–Δέσποινα κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού με Βαθμό Α’, σύμφωνα με την απόφαση 295118/4488/
11-11-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Μετά τη διαπίστωση της κατά νόμο σύνθεσης και απαρτίας της Επιτροπής, ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το
παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Απόφαση 314/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το 1 Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο περιλαμβάνει εκτιμώμενες υπερβάσεις
στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής), για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, από την
υπογραφή της με απ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία ‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ
ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά υπηρεσιών της πλατφόρμας του
προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα της
υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», και τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν τη
συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος λόγω της σημαντικότητάς του καθώς και
λόγω των χρονικών περιθωρίων για τις διαδικασίες σύναψης της σχετικής σύμβασης,
όπως επίσης του ελάχιστου χρόνου που απομένει για την έναρξη της σχολικής
περιόδου.
ο

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 244954/188/8-8-2018 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και αξιοποίησης περιουσίας, κ. Μπράμου
Παναγιώτη, που αναφέρει επί λέξει:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης
του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο
σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη
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της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με
τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης
της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την υπ’ αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
9. Την υπ αριθμ 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών,
περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης
και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας
περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
11. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017)
απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
12. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
13. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για
την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.
14. Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο τροποποιήθηκε με το
άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τΑ΄/2012) «Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
Περιφερειακό Συμβούλιο.»
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15. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου
προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018».
16. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου (ΩΕΤΡ0Π1Φ-ΧΧΦ).

Σας ενημερώνω ότι:
Βάσει της υπ αριθμ.11/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπογράφθηκε η
αριθμ. πρωτ. 40614/16-2-2016 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για την
απολύτως αναγκαία και εξαιρετικά επείγουσα ανάπτυξη της εφαρμογής για την
υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς
μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το παράρτημα της
προαναφερόμενης σύμβασης το ΙΤΥΕ θα παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών
και συντήρησης της εφαρμογής για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την λήξη του
έργου, δηλαδή μέχρι 31/12/2016. Από εκεί και έπειτα το ετήσιο κόστος υπηρεσιών
λειτουργικής υποστήριξης και συντήρησης της εφαρμογής ανέρχεται στο ποσό των
5.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συγκεκριμένα στο παράρτημα 1 παρ. B. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ της
προαναφερόμενης σύμβασης αναγράφονται τα εξής; ‘’Η εφαρμογή θα
αναπτυχθεί με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα (Linux, Apache, MySQL, Drupal,
GoogleMaps Api) οπότε δεν θα υπάρχει οικονομικό κόστος για την ΠΔΕ΄΄.
Με την υπ αριθμ. 6/22-1-2018 (ΑΔΑ:ΩΠΦΖ7Λ6-3ΥΩ) Απόφαση της Επιτροπής
Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε η
αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης για την σύναψη σύμβασης για το έτος 2018 με
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» μέχρι
του ποσού των 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ για την ετήσια λειτουργική υποστήριξη και
συντήρηση της εφαρμογής για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με την υπ αριθμ. 262/23-2-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης μέχρι
του ποσού των 5.000,00 πλέον ΦΠΑ για την σύναψη σύμβασης για το έτος 2018 με
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) για την
ετήσια λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής για την υποστήριξη
της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στις 2-4-2018 υπογράφτηκε η υπ αρ 104842/5319 σύμβαση για την ετήσια
λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση της εφαρμογής για την υποστήριξη της
διαδικασίας μεταφοράς μαθητών έτους 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Με το υπ αριθμ. 3713/13-7-2018 του το ΙΤΥΕ μας ενημέρωσε ότι , «Το Ι.Τ.Υ.Ε.
«Διόφαντος» έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την λειτουργία για την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εφαρμογή για την υποστήριξη
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», το οποίο παρέχει υπηρεσίες αυτοματοποίησης της
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διαδικασίας αιτήσεων μεταφοράς μαθητών και υποβοήθησης στη δημιουργία
μισθωμένων δρομολογίων. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα παρέχει: α)Υποσύστημα
για υποβολή αιτήσεων από τους Διευθυντές των Σχολείων και β) Έλεγχος και
δημιουργία μισθωμένων δρομολογίων από την Περιφέρεια.
Η υλοποίηση του συστήματος, όπως προδιαγράφηκε στη βάση σχεδιασμού του
έργου, βασίστηκε στη χρήση του GoogleMaps Api, αφενός επειδή ήταν το μοναδικό
σχετικό περιβάλλον με πλήρη και αξιόπιστη γεωγραφική κάλυψη και αφετέρου
επειδή έδινε τη δυνατότητα να μην υπάρχει οικονομικό κόστος για την ΠΔΕ σε
ετήσια βάση (πέρα από τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης και υποστήριξης του
ΙΤΥΕ).
Από τις 16/7/2018 η Google αλλάζει την πολιτική της σε σχέση με την χρήση των
χαρτών της από εξωτερικές εφαρμογές ως εξής:
- Επιβολή χρέωσης αλλάζοντας το πλαφόν πάνω από το οποίο χρεώνει,
- Υποχρεωτική χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας για χρήση του
συστήματος ώστε να γίνεται χρέωση αυτόματα ανά μήνα όταν ξεπερνάει το
πλαφόν.
Οι αλλαγές αυτές για το υπάρχον σύστημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μετά
από σχετική μελέτη των νέων χρεώσεων και της εκτίμησης των δεδομένων της
χρήσης του συστήματος ως τώρα, οδηγούν στις εξής διαφοροποιήσεις:
- Για τις υλοποιημένες υπηρεσίες του συστήματος, θα υπάρχει πλέον χρέωση η
οποία, μετά από σχετική αναλυτική συνεννόηση και συνεργασία που είχαμε με
την Google προκειμένου να μας δώσει αναλυτικά στατιστικά χρήσης του
συστήματος και προσφερόμενη κόστη (σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Παιδείας) εκτιμάται έως του ποσού των 1.990€ συν ΦΠΑ ανά έτος για τη χρήση
των αναγκαίων κλήσεων στους χάρτες για : υπολογισμό αποστάσεων,
υπολογισμό διαδρομών,autocomplete για τον εντοπισμό
γεωγραφικών
στιγμάτων Δ/νσεων, δυναμικούς χάρτες .
- Χρήση του συστήματος με αναγκαία εισαγωγή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας .
Για το θέμα αυτό το ΙΤΥΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, έχει επίσης έρθει σε επαφή με τη Google, για τη
διερεύνηση της δυνατότητας τιμολόγησης και πληρωμής χωρίς χρήση πιστωτικής
/χρεωστικής κάρτας. Η απάντηση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα τιμολόγησης και
πληρωμής χωρίς τη χρήση κάρτας (εκ των υστέρων με την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης ) για δημόσιους φορείς όπως η Περιφέρεια.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, από 16/7/2018 η υπάρχουσα έκδοση του
Πληροφοριακού Συστήματος δεν θα είναι λειτουργική (κύρια για υποβολή
αιτήσεων από τα σχολεία καθώς στις περιόδους αυτές υπάρχει ο μεγαλύτερος
φόρτος) με βάση τα νέα δεδομένα που αφορούν το κομμάτι του συστήματος που
σχετίζεται
με τους χάρτες της Google. Eπίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα
απενεργοποίησης υπηρεσιών του συστήματος ώστε να μην ξεπερνιέται το πλαφόν
χρέωσης, καθώς αυτές είναι βασικές για τη χρήση από τα σχολεία κατά τη διάρκεια
των αιτήσεων .
Στα πλαίσια αυτά και για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος με βάση τα
νέα δεδομένα, το ΙΤΥΕ θα μεριμνήσει για την αναγκαία τεχνική προσαρμογή του
συστήματος. Είναι όμως αναγκαίο από την πλευρά της Περιφέρειας να διερευνηθεί
η δυνατότητα σχετικά με την κάλυψη του παραπάνω πρόσθετου κόστους προς την
Google».
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Μετά από απ ευθείας επαφή της υπηρεσίας με την εταιρεία reseller της Google
στην Ελλάδα ενημερωθήκαμε ότι:
Tα Google Maps χρεώνονται με βάση ισχύοντα τιμοκατάλογο και ανάλογα με την
μηνιαία χρήση των συγκεκριμένων APIs από την υπάρχουσα εφαρμογή μεταφοράς
μαθητών. Κάθε μήνα διατίθεται δωρεάν χρήση που αντιστοιχεί σε $200, και
υπάρχει χρέωση για υπερβάλλουσες κινήσεις.
Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία κίνησης που προέρχονται από την εταιρεία και με
την προϋπόθεση ότι:
α. Η χρήση των Google Maps APIs από την εφαρμογή παραμένει η ίδια
β. Η ισοτιμία USD/Euro είναι στα σημερινά επίπεδα
γ. Ο τιμοκατάλογος της Google παραμένει ο ίδιος,
το εκτιμώμενο κόστος για 12 μήνες είναι 2160 ευρω +ΦΠΑ.
Το ανωτέρω ποσό κατόπιν συμφωνίας θα τιμολογείται σε 2 εξαμηνιαίες δόσεις, και
θα παρέχονται από την εταιρεία αναδρομικά απολογιστικά μηνιαία στοιχεία
κίνησης. Στην σύμβαση θα υπάρχει ο όρος ότι:
- Σε περίπτωση που το κόστος της πραγματικής κίνησης της εφαρμογής (με βάση τις
αναφορές/τιμολόγηση της Google) υπερβεί το προϋπολογιζόμενο ποσό εντός των
12 μηνών χρήσης των Google Maps APIs, θα εκδοθεί άμεσα αντίστοιχο τιμολόγιο,
πληρωτέο εντός 30 ημερών.
Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με αντιπρόσωπο εταιρεία της Google στην
Ελλάδα για την ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ήδη υπάρχουσας
εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, στην πλατφόρμα
της Google Maps, μετά από την αλλαγή πολιτικής τιμολόγησης από την εταιρεία.
β) Τον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι την έναρξη της επόμενης σχολικής
περιόδου και την αναγκαιότητα της λειτουργικής ετοιμότητας της εφαρμογής.
γ) την υποχρέωση της Περιφέρειας στην απρόσκοπτη λειτουργία της μαθητικής
κοινότητας.
Εισηγούμαι τα κάτωθι:
1. Την έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (το οποίο περιλαμβάνει εκτιμώμενες
υπερβάσεις στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής), για τη σύναψη ετήσιας
σύμβασης, από την υπογραφή της, με απ ευθείας ανάθεση ,στην εταιρεία
‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά
υπηρεσιών της πλατφόρμας του προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό
τη λειτουργική ετοιμότητα της υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των
Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή
του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με
την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74
για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
έτους 2018 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 02.00.072.0899.01.1122. Για το σκοπό αυτό
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έχει εκδοθεί η με Α/Α 2834/2018 (ΑΔΑ ΩΞΗΗ7Λ6-Ξ02) Απόφαση ανάληψης
δαπάνης, της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.

Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών, το σώμα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (το οποίο περιλαμβάνει εκτιμώμενες υπερβάσεις
στην μηνιαία κίνηση της εφαρμογής), για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης, από την
υπογραφή της, με απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία ‘’reseller της Google’’ ΝΤΟΥ ΙΤ
ΕΛΛΑΣ ΚΛΑΟΥΝΤ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ι.Κ.Ε., για την αγορά υπηρεσιών της πλατφόρμας του
προγράμματος Google Maps, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα της
υπάρχουσας εφαρμογής για το σχεδιασμό δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του
έτους 2018 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 02.00.072.0899.01.1122. Για το σκοπό αυτό
έχει εκδοθεί η με Α/Α 2834/2018 (ΑΔΑ ΩΞΗΗ7Λ6-Ξ02) Απόφαση ανάληψης δαπάνης,
της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της ΠΔΕ.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες
στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης που θα προκύψει σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπουργ. Οικονομίας, με την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την
σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 314/2018.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αναπτυξιακής & Κοινωνικής Πολιτικής
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΑΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΤΑ ΜΕΛΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ – ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σωτηρία-Δέσποινα Κολόμβα

22η Συνεδρίαση Επιτροπής Αναπτυξιακής και
Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας – Απόφαση 314/2018
Σελίδα 8

