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ΠΡΟΣ:

KOIN.:

Αρ.Πρωτ:4450/31
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 4/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η υπ’αριθμ.πρωτ: 2914/12/3.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ.4/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22.12.2017), ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
στους προσωρινούς μειοδότες των υπ. Αριθμ. 1979/2017 και 2070/2017 Αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του 2ου
Επιμέρους Διαγωνισμού και της 4ης διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και
πάντως το αργότερο μέχρι 28.02.2018», 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. 1/2018 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 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.: οικ.
4519/37/4.1.2018 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. 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 Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κων/νος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. 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
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 4/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση της κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4508/2017
(ΦΕΚ 200/τ. Α’/22.12.2017), ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στους
προσωρινούς μειοδότες των υπ. Αριθμ. 1979/2017 και 2070/2017 Αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του 2ου
Επιμέρους Διαγωνισμού και της 4ης διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων
και πάντως το αργότερο μέχρι 28.02.2018».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄αριθμ.πρωτ 2914/12/3.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και
συγκροτήθηκαν 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. 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.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως
τροποποιήθηκαν με τις Οδηγίες 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
6. Το άρθρο 7 και άρθρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)»,
μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
7. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005».
8. Την αριθμ. Π1/2380/12 (ΦΕΚ 3400Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των
Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας –
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».
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10. Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κύρωση της από 26-08-2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102).
11. Τις διατάξεις του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ
284/τ.Α/1977) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρύθμισης θεμάτων
Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».
14. Την υπ' αρ. Π1/2390/16-10-2013 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με
θέμα: «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/τ.B/21-10-2013)
15. Την υπ' αρ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
16. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
17. 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».
18. 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 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.
19. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ο ανωτέρω νόμος θεσπίζει
κανόνες α) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για
τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222 έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι
οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344), από τις αναθέτουσες αρχές και
τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά την σύναψη των συμβάσεων που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).
20. 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.
21. 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
58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο 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 αξιολόγησης από
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
22. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
23. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
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του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
24. Το Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις»
25. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
26. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
27. 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.
28. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρθρο 46 «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
29. Του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”
30. Του Ν.4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
31. Την με αριθμό. 24001/11.6.2013 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14.6.2013) όπως αυτή ισχύει» και
ειδικά το άρθρο 2 του Κεφ. Γ' (εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των
προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).
32. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της
24001/11.6.2013».
33. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ'
αρ. 24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
34. Την υπ' αρ. 31636 Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-6-2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-9-2015/)
35. Τις διατάξεις της παρ. 8 της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί
της προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου και του άρθρου 83 του ίδιου νόμου περί της έδρας των ΕΔΧ
αυτοκινήτων.
36. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ
2549/Τ.Β/2012) «Καθορισμός εδρών των ΕΔΧ αυτοκινήτων της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.4070/2012»
37. Το υπ’ αριθμ. οικ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων με θέμα «Διευκρινήσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις
περιφέρειες κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ»
38. Την υπ’ αριθμ. 100371Δ3/15-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για το “Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού
Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου” ΦΕΚ (2103/τ.Β΄/19-6-2017).
39. Την υπ΄ αρ. οικ. 132885/1852/17-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΠΗ7Λ6-Φ8Ω) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας σχετικά με τη σύσταση ομάδας εργασίας της ΠΕ Ηλείας για την
υλοποίηση της μεταφοράς των μαθητών δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.
40. Την υπ' αριθμ. 68/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας 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, 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» (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ)
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41. Την υπ΄ αριθμ. 741/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση κατάρτισης των όρων 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, 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 συγκρότηση Επιτροπών του ανωτέρω διαγωνισμού»
42. Την υπ΄ αριθμ. 1006/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ
πρωτ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης 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, 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) (Α/Α συστήματος: 26346)»
43. Την αριθμ. 1043/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 20162017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων,
συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση
των υφιστάμενων δρομολογίων έως 2% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της
τιμής καυσίμου έως 2%, του επιμέρους διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 2.491.845,31 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».
44. Την αριθμ. 1138/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών του 1ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.
60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 20162017, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων,
συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση
των υφιστάμενων δρομολογίων έως 2% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της
τιμής καυσίμου έως 2%, του επιμέρους διαγωνισμού μέχρι του ποσού των 2.491.845,31 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».
45. Tην υπ΄ αριθμ. 1045/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 27365 (184929/5247/13-72016 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 20162017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.
46. To με αριθμό ID : 2017-105230 αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της παρούσας
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων SIMAP
47. Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018.
48. Την υπ. Αριθμ. 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2018.
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49. Τις υπ΄ αριθμ. 1006/2016, 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).
50. Τις υπ’ αριθμ Α/Α 2323 αρ. πρωτ. 211134/7801/28-07-2017 & Α/Α 2324 αρ. πρωτ.
21136/7802/28-07-2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης .
51. Το αριθμ. 206922/7664/28-07-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου ΠΔΕ σχετικά με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια δαπάνης και έναρξης
διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης αναδόχων μεταφοράς μαθητών περιόδου 2017-2018.
52. Το υπ’ αριθμ 166932/2284/20-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας με το
οποίο μας διαβιβάστηκαν οι Πίνακες Δρομολογίων καθώς και η σχετική αλληλογραφία.
53. Την αριθμ. 1029/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση
διενέργειας 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕ Ηλείας, 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 3.083.545,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει της τιμής και σύσταση των επιτροπών αξιολόγησης, ενστάσεων του
διαγωνοισμού».
54. Την αριθ. 211670/3856/2017 (ΑΔΑ : 7Ζ4ΣΛ6-286) διακήρυξη του 2ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Ηλείας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας
& Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 44143).
55. Την αριθμ. 259452/4667/22-09-2017 Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του
2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του
άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
56. Την αριθμ. 213365/3895/01-08-2017 Παροχή Διευκρίνησης του Τμήματος Προμηθειών ΠΕ
Ηλείας.
57. Το από 02-11-2017 (αριθ. εισ. 309404/8845/25-11-2016) Πρακτικό Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 44143.
58. Η από 01-11-2017 (μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ) διευκρίνιση του
Συνεταιρισμού ΠΕ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» σχετικά με έγγραφο ερώτημα της Επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
59. Την υπ. Αριθμ. 1979/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του
2ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό
έτος 2017-2018.
60. Την υπ. Αριθμ. 1597/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα έγκριση διενέργειας διαδικασίας 4ης διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 20172018, συνολικού προϋπολογισμού 102.683,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
61. Την υπ. Αριθμ. 273345/4901/06-10-2017 Διακήρυξη της 4ης διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη
αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το
σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 102.683,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
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62. Την υπ. Αριθμ. 1851/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών
της διακήρυξης της 4ης διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού
102.683,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
63. Την υπ. Αριθμ. 2070/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα έγκριση πρακτικού επαναξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της διακήρυξης
της 4ης διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού
102.683,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
64. Τις διατάξεις 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:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, 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 31.12.2016.
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.
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την
έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 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. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής
απόφασης.
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, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
6. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) εφαρμόζονται και για τη
μεταφορά μαθητών τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018 -2019.
7. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων
διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Ιανουάριο των οικονομικών ετών
2015 και 2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, δύνανται να
εκκαθαριστούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος
οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
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8. Στο τέλος του άρθρου 1 της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
«6. Η μεταφορά μαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως
αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να γίνεται με
τους προβλεπόμενους στο άρθρο 2 της παρούσας τρόπους».”
73. 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».
65. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22-12-2017) «Αδειοδότηση
διαστημικών δραστηριοτήτων – Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων –
Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες:
Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) η φράση «μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται
με τη φράση «μέχρι 28.2.2018». Στην περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 η
φράση «’εως τις 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τις 28.2.2018».

Κατόπιν των ανωτέρω,
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Παρακαλούμε, για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. και τη λήψη
απόφασης

 Για την έγκριση της κατ’ εξαίρεσης των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του Ν. 4508 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22-12-2017), της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων στους
προσωρινούς αναδόχους που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις υπ. Αριθμ. 1979/2017 και 2070/2017
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι την ολοκλήρωση
των διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2017-2018 α) του 2ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας και β) της 4ης Διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μεχρι 28.02.2018.
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),
 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).
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 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:: 2914/12/3.1.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
Ν. 4508 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22-12-2017), της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς
αναδόχους που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις αρ. 1979/2017 και 2070/2017 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2017-2018 α) του 2ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας και β) της 4ης Διαπραγμάτευσης, με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 28.02.2018.
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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