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ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας
Διοικητήριο 27100,Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2064/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1)Η υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 323185/4694/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης

Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας

2) οι υπ’ αρ. 1014 & 1634/2016 και η υπ’αρ. 1363/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 2064/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών ως προς τις σχολικές μονάδες, με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος
αυτών, χωρικής αρμοδιότητας Ν. Ηλείας , για το σχολικό έτος 2017-2018, τα οποία έχουν
ανατεθεί σε μεταφορείς με τις αριθ. 1014/2014 & 1634/2016 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 και
έχει εγκριθεί η παράτασή τους με την αριθ. 1363/04-09-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής» , για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Κολοκύθα Αρτεμισία

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2064/2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα
την 27η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 327741/4566/23-11-2017 νόμιμη
πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα
υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-82015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την
τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο κ. Τάμπας Σπυρίδων του Μιχαήλ, για το 23ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2064/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , με
τίτλο:
«Έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ως προς τις
σχολικές μονάδες, με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος αυτών, χωρικής αρμοδιότητας
Ν. Ηλείας , για το σχολικό έτος 2017-2018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με τις
αριθ. 1014/2014 & 1634/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 και έχει εγκριθεί η παράτασή
τους με την αριθ. 1363/04-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 323185/4694/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης
ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

«Λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Την υπ’ αριθμ. 248595/27/12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30-12-2016) περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α /7.6.2010 <<Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης>>
Το ΦΕΚ 211/30-1-17/τ.Β’, η αριθμ. 6302/60 και η αριθμ. Οικ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί ¨Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας¨
Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ’. Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ο κ.
Μπράμος Παναγιώτης.
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8/8/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α /2016) ¨Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες¨
Την υπ.αρ.157/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
με την οποία ¨ Εψήφισε τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017¨ , η
απόφαση αυτή, αφού ελέγχθηκε, βρέθηκε νόμιμη με την 5581/13-1-2017 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206Α ),με το οποίο στην παράγραφο Η΄ του
κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010, προστίθεται με έναρξη ισχύος από 1.7.2013 εδάφιο
21 ως εξής:¨Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας
πραγματοποίησης αυτής¨. Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους
προϋπολογισμούς των Περιφερειών¨.
Το άρθρο 101 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013
Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/5-9-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού Παιδείας και
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12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

Θρησκευμάτων & Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία τροποποιήθηκε η
υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/9-9-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/τ.Β΄/24-9-2014) Απόφαση Υφυπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων περί «Μεταφοράς Μαθητών» και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για
εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της
προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.
Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2015-2016 (εκτελούμενα δρομολόγια).
Τις διατάξεις των άρθρων 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147Α )¨Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού
Δικαίου και άλλες διατάξεις¨ και 17 του Ν. 4286/2014(ΦΕΚ194Α)¨Γενικές διατάξεις για την
δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων-σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την
επωνυμία:¨ Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία¨-Προσαρμογή στο
Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για τη τροποποίηση
της οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις¨, σχετικά με την μεταφορά μαθητών Δημόσιων
σχολείων.
Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου
ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017.
Την υπ’ αριθμ. 886/15-9-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε:
το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης
του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ147/τ.A΄/14-7-2014) από τον τόπο
κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα & έγκριση προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης για τα αδιάθετα δρομολόγια σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθμ. 51/11-09-2014 του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ : 7ΜΞΘΝ-ΟΒ2).
Τις υπ’ αριθμ. 889/17-9-2014 & 1014/5-11-2014 αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε. περί
ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπ/σης Ν. Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ147/τ.A΄/14-72014) και της με αριθμ. 51/11-09-2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με
κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.
Την υπ’ αριθμ. 120/24-2-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε. περί μεταφοράς
μαθητών ΠΕ Ηλείας.
Την υπ’ αριθμό 1006/2015 (35η συνεδρίαση στις 11-09-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ηλείας σχολικού έτους 2015-2016 κατ΄ εξαίρεση των κείμενων
διατάξεων - σύμφωνα με την από 10-09-2015 (ΦΕΚ 108/τ.Α΄/10-09-2015) πράξη νομοθετικού
περιεχομένου – στους προσωρινούς μειοδότες του Νέου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής
αρμοδιότητας ΠΕ Ηλείας για τα σχολικά έτη 2014-2015 & 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού
5.609.111,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έγκριση παράτασης εκτέλεσης συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2015 με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών
όρων μέχρι την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και των λοιπών
διαδικασιών ανάθεσης και όχι πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2016.
Την υπ’ αριθμό 1477/2015/08-12-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκε η διακοπή δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με Δ.Χ. Επιβατικά (Ταξί) και Λεωφορεία,
που η εκτέλεσή τους είχε ανατεθεί με την υπ’ αριθμό 1006/2015 (35η συνεδρίαση στις 11-09-2015)
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., στους οριστικούς μειοδότες (οι οποίοι έχουν
υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 10Β της υπ’ αριθμ.
40618/1107/09-02-2015 (ΑΔΑ: 7Μ1Τ7Λ6-ΝΧΓ) διακήρυξης), μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων, για το σχολικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 10-09-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108 Α΄)
και η παράταση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2015 και αφορούσαν την εκτέλεση των
ανωτέρω δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών όρων στα
νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων και όχι πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για το
τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 και σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της από 10-09-2015
πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108 Α΄)»
24. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη
εφικτό από τις Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη
2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των
συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη
νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός
την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών
και το ύψος της σχετικής δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
2. Η φράση «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή
μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για
χρονικό διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για χρονικό
διάστημα έως τις 31.12.2017».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την
εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την
απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς
μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε
φυσική μορφή ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή
ορίζει».
25. Την υπ’ αριθμό 1092/2016 (41η συνεδρίαση στις 12-9-2016, ΑΔΑ: ΨΦΘΓ7Λ6-ΙΡΡ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία υπήρξε έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από την
έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους
οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει συμβάσεις και ήταν σε ισχύ στις
30-06-2016, και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.400.000,00 Ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2016 της Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/06-09-2016)
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26. Την υπ’ αριθμό 1113/2016 (42η συνεδρίαση στις 19-9-2016, ΑΔΑ: 6Κ4Ω7Λ6-ΘΙΙ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμόν 1092/2016 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., ως προς την προσθήκη παραγράφου (Γ) σύμφωνα με την
οποία: Γ. Εγκρίνει την υπογραφή των συμβάσεων οι οποίες θα προκύψουν από τις παραγράφους Α
και Β, και εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή τους, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ.296693/5006/03-11-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
3081/τ΄.Β/17-11-2014) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
27. Την υπ’ αριθμ. 1634/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης & αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών της αρ. 305966/8772/23-11-2016 2ης
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 21.777,76 συμπεριλαμανομένου
ΦΠΑ., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. Α’/06-09-2016).
28. Την υπ’ αριθ. 1363/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Α) Έγκριση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017), των
συμβάσεων που έχουν προκύψει με την υπ’ αριθμόν 1092/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 1113/2016 όμοια απόφαση, με θέμα: “Έγκριση ανάθεσης
εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από
την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους οποίους
η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει συμβάσεις και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2017, και
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.400.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2016 της
Π.Ε. Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016)”, καθώς επίσης και των
συμβάσεων που έχουν προκύψει με τις υπ΄αρ. 1368/2016, 1634/2016 349/2017 και 803/2017 αποφάσεις
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.443.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της
Π.Ε. Ηλείας σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα».

29. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη τροποποίησης ως προς τις εξυπηρετούμενες σχολικές μονάδες
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που έχουν ανατεθεί στους μεταφορείς Σπηλιωτόπουλο Κων/νο &
Ρουμελιώτη Θεόφιλο, όπως αυτά εκτελούνται από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2017-2018 χωρίς να
επέλθει χιλιομετρική μεταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, γεγονός που
σημαίνει ότι δεν αλλάζει το συμβατικό κόστος των εν λόγω δρομολογίων.
Εισηγούμεθα όπως προβείτε:
Στην έγκριση τροποποίησης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Ν.
Ηλείας, ως προς τις σχολικές μονάδες υποδοχής με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος αυτών, για το
σχολικό έτος 2017-2018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με τις αριθ. 1014/2014 & 1634/2016
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. Α /06-09-2016) και έχει εγκριθεί η παράτασή τους με την αριθ. 1363/04-09-2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017,
σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Α/Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΝ/ΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
Σ Ο.Ε.

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ
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1

2

3

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

1ο ΝΗΠ. ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Α - ΛΟΓΓΟΧΡΥΣΟΧΩΡΙΣΧΙΝΟΙ
ΖΑ-1Α ΛΟΓΓΟΧΡΥΣΟΧΩΡΙΣΧΙΝΟΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1ο ΔΗΜ. ΣΧ.
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

1ο ΝΗΠ. ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Β- ΣΧΙΝΟΙ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΛΟΓΓΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

1ο ΔΗΜ. ΣΧ.
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Β- ΣΧΙΝΟΙ
- ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΛΟΓΓΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

ΝΗΠ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΔΑΣ

ΜΗΤΡΕΪΚΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΗΠ.+ Δ.Σ.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΔΑΣ

ΜΗΤΡΕΪΚΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

1634/2016

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΌ
11/09/2017

1634/2016
ΑΠΌ
11/09/2017

1014/2014
ΑΠΌ
11/09/2017

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν
τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το
άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 την υπ’ αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία

τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 την υπ΄αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.»
(ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
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 την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
 την υπ΄αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων

στους

Αντιπεριφερειάρχες

που

ορίστηκαν

από

τον

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
1018/Β/24-3-2017)
 την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)


Την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 323185/4694/21-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας
της ΠΔΕ,



Τις υπ’αρ. . 1014 & 1634/2016 και η υπ’αρ. 1363/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΔΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Ν.
Ηλείας, ως προς τις σχολικές μονάδες υποδοχής με αμετάβλητο το συμβατικό κόστος
αυτών, για το σχολικό έτος 2017-2018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε μεταφορείς με τις αριθ.
1014/2014 & 1634/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ. Α /06-09-2016), και έχει
εγκριθεί η παράτασή τους με την αριθ. 1363/04-09-2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017, και τον παρακάτω
πίνακα :
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ΑΔΑ: ΨΓΓΦ7Λ6-8ΣΨ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Α/Α

2

3

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

1634/2016

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Α - ΛΟΓΓΟΧΡΥΣΟΧΩΡΙΣΧΙΝΟΙ
ΖΑ-1Α ΛΟΓΓΟΧΡΥΣΟΧΩΡΙΣΧΙΝΟΙ

1ο ΝΗΠ. ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Β- ΣΧΙΝΟΙ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΛΟΓΓΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

1ο ΔΗΜ. ΣΧ.
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΖΑ-1Β- ΣΧΙΝΟΙ
- ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΛΟΓΓΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

1ο ΝΗΠ. ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩ
Σ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

1ο ΔΗΜ. ΣΧ.
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΟΝ/ΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ
Σ Ο.Ε.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ 1363/04-092017 ΑΠ. Ο.Ε.

ΝΗΠ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΔΑΣ

ΜΗΤΡΕΪΚΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΗΠ.+ Δ.Σ.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΔΑΣ

ΜΗΤΡΕΪΚΑ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΡΟΥΜΕΛΙΩ
ΤΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΙΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠ
ΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟ
ΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗ
ΣΗΣ

ΑΠΌ
11/09/2017

1634/2016
ΑΠΌ
11/09/2017

1014/2014
ΑΠΌ
11/09/2017

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία
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