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KOIN.:
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 2137/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 329855/4490/27.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της ΠΕ Αιτ/νιας της ΠΔΕ .
Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.2137/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων κατόπιν κλήρωσης
μεταξύ των υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του Ν.4024/2011 της απόφασης 1969/2017 (48η Συνεδρίαση 21.11.2017) με θέμα «Έγκριση
προσφυγής σε διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού
των 73.630,70 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν», για δικές σας ενέργειες .
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 52/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
5η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ. 335933/4683/1.12.2017
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της
Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία–μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ-.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου,
υπάλληλος

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

((σύμφωνα

με

την

υπ΄αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) 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 κ.κ. Αυγέρης Σάββας,
Γαβριηλίδης Κων/νος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2137/2017
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 15ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Ενστάσεων κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων
που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 της
απόφασης 1969/2017 (48η Συνεδρίαση 21.11.2017) με θέμα «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το
σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των 73.630,70
ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016)

καθώς

και

την

έγκριση

παροχής

εξουσιοδότησης

στην

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ: 329855/4490/27.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της ΠΕ Αιτ/νιας της ΠΔΕ ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Τις διατάξεις 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’ .
1.
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.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της
Διοίκησης;» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011)
4.
Τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012) ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.
Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) και
ειδικότερα αυτές του άρθρου 5 , οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για
«Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
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αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους
υπαλλήλους».
6.
Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.
Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.
Την αριθ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Τροποποίηση
Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9.
Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» και την αριθ. εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
και παροχή οδηγιών».
10.
Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας
γίνεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου
2014, ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και την
αριθ. 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
11.
Την αριθ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας `.
12.
Την 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.
13.
Την αριθ. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών –
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες»
14.
Την αριθ. 40701/11.10.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών –
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της
24001/11.6.2013». (ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/ 11-10-2013).
15.
Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
16.
Την υπ' αρ. 31636 /9-9-2015 Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-62013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-9-2015).
17.
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.
18. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016) της οδηγίας
2014/24ΕΕ , «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
19.
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.
20.
Την αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της
Π.Δ.Ε. , με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 20182019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με
Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των
υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της
τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών
21.
Την αριθ. 741/27-06-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ7Λ6-7ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας
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διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος
λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και η συγκρότηση
Επιτροπών του ανωτέρω διαγωνισμού
22.
Τις υπ΄ αριθμό 1006/2016, 1044/2016 , 1045/2016 , 1121/2016 , 1213/2016 , 1312/2016 ,
1351/2016 , 1412/2016 , 1608/2016 , 1655/2016 , 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017,
163/2017, 247/2017, 405/2017, 406/2017, 738/2017, 739/2017, 740/2017 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια (184929/5247/13-7-2016 διακήρυξη για την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
& 2019-2020).
23.
Την με αριθμό 229584/5620/08-09-2016 (ΑΔΑ : Ψ7Σ57Λ6-ΔΡΕ) διακήρυξη του 1ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών,
για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
24.
Την με αριθμό 325236/8357/09-12-2016 (ΑΔΑ : ΨΝΜΖ7Λ6-823) διακήρυξη του 2ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών,
για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
25.
Την δημοσίευση της αριθ. 212349/2785/31-07-2017 (6Β827Λ6-3ΗΜ) διακήρυξης του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος
αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό
έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 5.651.100,98€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
26.
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016 «Ρυθμίσεις
για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με
τις οποίες: «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την
προκήρυξη των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν
υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, 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 31.12.2016, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα
εκτέλεσης των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το
σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού».
27.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), «Εθνικός
Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές
διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις», που αφορούν «Επείγουσες διατάξεις για
τη μεταφορά μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με
επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63
του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «μέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι
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30.6.2017».2. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο,
ως ακολούθως: «Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες
Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 20152016 και 2016-2017, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων
των ετών 2014-2015 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.». 3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄
159) η φράση «για χρονικό διάστημα έως 31.12.2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για
χρονικό διάστημα έως 30.6.2017».4. Επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών με
επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, από και προς τις δομές φιλοξενίας
ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη».
28.
Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 4485(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/48-2017) , οι οποίες
ορίζουν : 1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις
περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη των 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 οικείες 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 ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.».
29.
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.
30.
Την αριθ. 70536/1192/15-03-2017 (ΦΕΚ 1033/τ.Β΄/ 27-03-2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
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«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
καθώς και των προϊσταμένων αυτής.
31.
Την αριθ. 157/2016 (22η Συνεδρίαση στις 19.12.2016) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2017,
το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 καθώς και τον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών ΑσθενώνΗ Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση των
πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών-Η Ελπίδα», όπως αναλυτικά αναφέρεται στις υπ. αριθ. 1397/2016 και 1534/2016
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της,
βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 5581/13.1.2017 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα.
32.
Την αριθ. 1377/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας , με την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Αιτωλ/νίας σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι 31.12.2017 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με τις αριθ. 1467/2017 & 1646/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
33.
Την αριθ. 1681/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της
αριθ. 2269396/3536/03-10-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, με διάρκεια των
συμβάσεων όχι πέραν της 31.12.2017, και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας μέχρι του
ποσού των 13.088.45 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η παροχή εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν.
34. Την αριθ. 308612/4206/16-11-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε.
Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 72.913,30 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108
του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2018 ή
μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ,
κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
35.
Το αριθ. 303459/12264/07-11-2017 έγγραφο του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά
με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια δαπάνης και έναρξης διαγωνιστικών
διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών περιόδου 2017-2018.
36.
Τις αριθ. 311604/12524/7-11-2017 (Α/Α 3017) , 309788/12465/7-11-2017(Α/Α 3018) ,
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας έτους 2017.
37.
Το αριθ. 308472/4996/8-11-2017 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλ/νίας με τους συνημμένους πίνακες δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια αφορούν μαθητές που με την έναρξη της
σχολικής χρονιάς δεν εξυπηρετούνται με κανένα μέσο μεταφοράς και επιπλέον προέκυψαν μετά τη
δημοσίευση του 3ου επιμέρους διαγωνισμού Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δ.Σ.Α.
38.
Την αριθ.1969/2017 (48η Συνεδρίαση 21.11.2017) με θέμα «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης ,χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό
έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης , μέχρι του ποσού των 73.630.70 ευρώ ,
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 /
τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017
(ΦΕΚ114/τ.Α΄/04-08-2017) σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν».
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη συγκρότηση των Επιτροπών Αξιολόγησης και ενστάσεων κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των
υπαλλήλων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011. για την απόφαση με αριθ.1969/2017 (48η Συνεδρίαση 21.11.2017).
Εν συνεχεία σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο
στον κ. Αριστειδόπουλο Χαράλαμπο, Περιφερειακό Σύμβουλο και μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής και του ζήτησε να εκφωνήσει 6 αριθμούς από κατάσταση με τους υπαλλήλους της ΠΕ
Αιτ/νιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις
συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας δεν γνώριζε την αντιστοιχία ονομάτων και
αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα τρία μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών με τους αναπληρωματικούς τους.

Τακτικά μέλη
1. Καπλάνης Χριστόφορος, ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε, ως Πρόεδρο
2. Δεληγιάννης Παναγιώτης-ΠΕ ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας
της Π.Δ.Ε
3. Κουτσομπίνας Ζώης ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, υπάλληλος της υπάλληλος της ΠΕ
Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε..
Αναπληρωματικά μέλη
1. Πριοβόλου Ανδρεάννα, ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο.
2. Νικολόπουλος Νικόλαος, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
ΠΔΕ.
3. Συγγούνη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε.
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 »,
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 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),
 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./233-2017).
 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:: 329855/4490/27.11.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της ΠΕ Αιτ/νιας της ΠΔΕ ..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί την Επιτροπή Ενστάσεων και προσφυγών ως εξής:
Τακτικά μέλη
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1. Καπλάνης Χριστόφορος, ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε, ως Πρόεδρο
2. Δεληγιάννης Παναγιώτης-ΠΕ ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας
της Π.Δ.Ε
3. Κουτσομπίνας Ζώης ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων, υπάλληλος της υπάλληλος της ΠΕ
Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε..
Αναπληρωματικά μέλη
1. Πριοβόλου Ανδρεάννα, ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
Π.Δ.Ε, ως αναπληρώτρια Πρόεδρο.
2. Νικολόπουλος Νικόλαος, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της
ΠΔΕ.
3. Συγγούνη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλος της ΠΕ Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Η αναπληρώτρια Γραμματέας
Αρετή Χαραλαμποπούλου
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