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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 16408/178
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Δ/νση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ –
Πανεπιστημίου 254, 26443,Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 60/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) το υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 15566/118/16-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ
Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. 15274/1204/12-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –Δημ/κού Ελέγχου –Τμήμα
Προμηθειών
3)η υπ’αρ. 1809/2017 (ΑΔΑ 7ΙΠΠ7Λ6-ΡΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 60/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 (αποσφράγιση δικαιολογητικών
κατακύρωσης της υπ’ αριθμ 311656/12525/10-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ης Διαπραγμάτευσης της
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ.
60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 38.710,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»., 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

60/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15354/172/15-1-2018, 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. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7.

Σύρμος Γεώργιος

- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (παρών από το 4ο θέμα της

ημερήσιας διάταξης έως και τη λήξη της συνεδρίασης )

8. Βεργοπούλου Παρασκευή –αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Καπράλος Σπυρίδων - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/258-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Π.Δ.Ε. κ.κ. Λοτσάρης Βασίλειος ,Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Φλωράτος Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος

Συγκοινωνιακών

Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, για θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης
και οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμό ,σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , κα Αλεξοπούλου
Χριστίνα ,εκπρόσωπος της εταιρίας «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» και ο κ. Μαυροειδής
Ιωάννης, εκπρόσωπος της εταιρίας «ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 60/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης , που
το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του ,με τίτλο:
«Έγκριση του πρακτικού Νο2 (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης της υπ’
αριθμ 311656/12525/10-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ης Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο
πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με
βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

ειδικών

σχολείων

αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 38.710,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 15274/1204/12-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου –Τμήμα Προμηθειών , 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.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).

5.

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.

6.

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».

7.

Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
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8.

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).

9.

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».

10. 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».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και
άλλες διατάξεις».
12. Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές
Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
13. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
14. 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».
15. 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.
16. 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).
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17. 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.
18. 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».
19. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».
20. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «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».
21. 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.
22. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρθρο 46 «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
23. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
24. 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).
25. Την με αρ. 40701/11.10.2013 «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 24001/11.6.2013».
26. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ' αρ.
24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
27. 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/)
28. Το με αρ. πρωτ 39882/1088/10-2-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την
χωροταξική κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Αχαϊας για το σχολικό έτος 2017-2018.
29. Τα υπ’ αρ.1516/28-02-2017 και Φ27/2217/28-02-2017 απαντητικά έγγραφα των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την χωροταξική κατανομή των μαθητών
της Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018.
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30. Το με αρ. πρωτ. 39881/1087/10-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας σχετικά με την
διάθεση ίδιων μεταφορικών μέσων της Π.Ε. Αχαΐας για την μεταφορά των μαθητών.
31. Το υπ’ αρ. 41541/462/23-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η
Π.Ε. Αχαΐας δεν διαθέτει ίδια μέσα για την μεταφορά των μαθητών.
32. Το με αρ. πρωτ. 39866/1084/10-02-2017

έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας

περί

χαρακτηρισμού αστικής περιοχής και ιδία μέσα.
33. Τα υπ’ αρ. 20272/Π1840/17/23-02-2017, 44/738/21-02-2017, 4737/28-02-2017, 3484/03-03-2017, 1263/28-022017, 975/13-02-2017, 974/13-02-2017 απαντητικά έγγραφα- βεβαιώσεις των Δήμων Πατρέων,
Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων σύμφωνα με τα οποία αφενός οι Δήμοι ή
μέρος αυτών δεν έχει χαρακτηρισθεί ως «αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7
του Ν.2963/2001 (ΦΕΚ268/τ.Α΄/23.11.2011) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. αρ. οικ. Β.54871/4060/2003
(ΦΕΚ1364/τ.Β΄/23.09.2003).και αφετέρου ότι δεν διαθέτων ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά
των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου τους.
34. Το υπ’ αρ. πρωτ 39876/1086/10-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας.
35. Το υπ’ αρ. 6444/14.02.2017 απαντητικά έγγραφα της Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Αχαΐας.
36. Το υπ’ αρ. 39871/1085/10-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας καθώς και τα υπ’ αρ.
39864/1083/10-02-2017, 6978/08-03-2017 έγγραφα της.
37. 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.
38. 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»
39. 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»
40. 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)
41. Τις υπ΄ αρ. 65106/1984/10-03-2017 (ΑΔΑ: 6ΩΙΕΤ7Λ6-ΨΘΥ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαϊας σχετικά με τη σύσταση ομάδων εργασίας με σκοπό την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων
δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών δημόσιων σχολείων με ανάλυση των στοιχείων των
δικαιούχων μεταφοράς μαθητών που λαμβάνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με την παρ. Γ2 του
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άρθρου 2 της υπ αρ. 24001/2013 ΚΥΑ την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, την
βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών σύμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της υπ αρ.
24001/13 ΚΥΑ. Και την βεβαίωση των μαθητών οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3 της υπ
αρ. 24001/13 ΚΥΑ λόγω αδυναμίας μεταφοράς τους.
42. 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)
43. 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

(συμπεριλαμβανομένων

των

μέχρι

του

δικαιωμάτων

ποσού

των

προαίρεσης

55.000.000,00€
για

τροποποίηση

ευρώ
των

με

Φ.Π.Α

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»
44. Το αριθμ. πρωτ. 157135/4859/09-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας .
45. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ)
Δυτικής Ελλάδας

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας έτους 2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
46. 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, 818/2017, 975/2017 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).
47. Τις υπ’ αριθμ

2318 /211087/2017/28-07-2017 & 2319 211095/7797/28-07-2017 Αποφάσεις Ανάληψης

Υποχρέωσης .
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48. Το υπ’ αριθμ 157376/4863/09-06-2017 έγγραφο της Διευθ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το
οποίο μας διαβιβάστηκε το από 05/04/2017 πρακτικό της ομάδας εργασίας
49. Την υπ’ αριθμ 981/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση διενέργειας 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, 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 6.869.730,00€, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει
της τιμής και σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Προσφυγών του διαγωνισμού
50. Το υπ’ αριθμ 207739/7691/28-07-2017 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.
51. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 212368/7948/31-07-2017 διακήρυξη του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού για την
Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας (Π.Ε. Αχαϊας) 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

6.869.730,00

€,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ)
52. Το υπ’ αριθμ 244267/9343/07-09-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με θέμα «Έγκριση του
πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ. 212368/7948/31-07-2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού
συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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

6.869.730,00

€,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
53. Την υπ’ αριθμ 1416/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69117Λ6-ΑΟ6) με θέμα
«Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ. 212368/7948/3107-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής
δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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 6.869.730,00
€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
54. Το υπ’ αριθμ 300331/12108/31-10-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με θέμα «Έγκριση του
πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού
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της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ.
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 6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
55. Την υπ’ αριθμ 1803/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω1ΠΥ7Λ6-ΒΡ3) με θέμα
««Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών
(ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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

6.869.730,00

€,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ)»
56. Το υπ’ αριθμ

307924/12397/07-11-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών προς την επιτροπή

αξιολόγησης με θέμα « Επανεξέταση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης»
57. Το υπ’ αριθμ 309663/12443/08-11-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών με θέμα «Έγκριση του
πρακτικού

επαναξιολόγησης

της

επιτροπής

αξιολόγησης

προσφορών

του

3ου

Επιμέρους

Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ.
27 του ΠΔ. 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 6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
58. Την υπ’ αριθμ 1808/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΒΖΟ7Λ6-519) με θέμα
«Έγκριση του πρακτικού επαναξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών
(ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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

6.869.730,00

€,

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
59. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 311656/12525/10-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9ης Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις
διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των
38.710,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
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60. Την υπ’ αριθμ 1975/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω8ΘΡ7Λ6-06Η) με θέμα
««Έγκριση

του

πρακτικού

της

επιτροπής

αξιολόγησης

οικονομικών

προσφορών της

υπ’

αριθμ311656/12525/10-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ης Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο
εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις
της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για
το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 38.710,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 1809/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ πρωτ. 311656/12525/10-11-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27
του ΠΔ. 60/2007, με βάση τις διατάξεις της Παρ 10,Αρθρ 6 του Ν.4412, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 38.710,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α συνήλθε και συνέταξε το συνημμένο υπό έγκριση πρακτικό Νο2, αναφορικά με
την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν.
H Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, με το συνημμένο πρακτικό
Νο2 που συνέταξε πρότεινε:
1.

Την οριστική κατακύρωση του διαγωνισμού στους κάτωθι αναδόχους, που έχουν καταθέσει
κανονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης: Μπίκου Μαρία,

Σαλαμούρα

Νικόλαο, Μαστρογιαννόπουλο Βασίλειο, Κουτσουπιά Απόστολο και Πετρόπουλο Γεώργιο, για τα

A/A

1
2
3
4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

δρομολόγια που υπέβαλαν προσφορές όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΔ
-4Α
ΤΜΔ
-4Β
ΤΜΠ
-13Α
ΤΜΠ
-13Β

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
Σ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5%

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

3.812,50

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5%

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

4.137,50

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΑΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΑΟΣ

1%
1%

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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5.018,75
4.961,25
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5
6
7
8
9
10

ΤΜΠ
-15Α
ΤΜΠ
-15Β
ΤΜΠ
-28Β
ΤΜΠ
-40Β
ΤΜΠ
-47Α
ΤΜΠ
-47Β
2.

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1%
1%
1%
1%
1%
1%

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.146,25
2.072,50
4.446,98
3.437,50
2.378,75
2.223,75

Κατόπιν των ανωτέρω
Παρακαλούμε για την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
Έγκριση του πρακτικού

Νο2 (αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της υπ’ αριθμ.

311656/12525/10-11-2017, 9ης διακήρυξη

της ΠΕ Αχαΐας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος

αγορών (ΔΣΑ) για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικών
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού 38.710,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΑΔΑ διακήρυξης:7ΙΚ07Λ6-ΛΥΑ) και
1.

Την τελική κατακύρωση των κάτωθι οριστικών αναδόχων που έχουν καταθέσει κανονικά όλα τα
απαιτούμενα

δικαιολογητικά

κατακύρωσης,

όπως

αυτά

ορίζονται

στην

υπ’

αριθμ.

A/A

1
2
3
4
5
6
7
8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

311656/12525/10-11-2017 διακήρυξη:

ΤΜΔ
-4Α
ΤΜΔ
-4Β
ΤΜΠ
-13Α
ΤΜΠ
-13Β
ΤΜΠ
-15Α
ΤΜΠ
-15Β
ΤΜΠ
-28Β
ΤΜΠ
-40Β

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ
Σ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5%

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

3.812,50

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5%

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

4.137,50

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΑΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΑΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ
ΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1%
1%
1%
1%
1%
1%

[11]

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5.018,75
4.961,25
2.146,25
2.072,50
4.446,98
3.437,50

ΑΔΑ: 6ΩΧ37Λ6-ΚΣ3
ΤΜΠ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
-47Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΠ ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
10
-47Β
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
λαμβάνοντας υπόψη ότι:
9

1.

1%
1%

ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.378,75
2.223,75

Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα σχολεία τους είναι θέμα κοινωνικού και
ευαίσθητου χαρακτήρα.

2.

Κατά την προκήρυξη της παρούσας ανοικτής διαπραγμάτευσης, παρότι δεν απαιτούνταν η δημοσίευση
της, τηρήθηκε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιότητας (δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.).

3. Το κόστος ανάθεσης των δρομολογίων είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του
μαθηματικού τύπου της με βάση του σχετικού μαθηματικού τύπου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β’ /14.6.2013)»

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./23-32017).
 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)
το υπ’αρ. 15566/118/16-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της



ΠΔΕ



την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 15274/1204/12-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού –Δημ/κού

Ελέγχου –Τμήμα Προμηθειών.


την υπ’αρ. 1809/2017 (ΑΔΑ 7ΙΠΠ7Λ6-ΡΞ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ



το από 10-1-2018 Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Αποσφράγισης δικαιολογητικών

κατακύρωσης
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει

το από 10-1-2018

Πρακτικό Νο

2

της Επιτροπής

δικαιολογητικών κατακύρωσης, της υπ’ αριθμ..

Αποσφράγισης

311656/12525/10-11-2017, 9ης

Διακήρυξης της ΠΕ Αχαΐας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών
(ΔΣΑ) για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ειδικών σχολείων χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2017-2018,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 38.710,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. (ΑΔΑ διακήρυξης:7ΙΚ07Λ6-ΛΥΑ) .
2. Κατακυρώνει τα δρομολόγια στους οριστικούς αναδόχους, που έχουν καταθέσει
κανονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά ορίζονται στην

[13]

ΑΔΑ: 6ΩΧ37Λ6-ΚΣ3
υπ’ αριθμ.

311656/12525/10-11-2017 διακήρυξη και αναφέρονται αναλυτικά στον

A/
A

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΤΜΔ
ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
-4Α
ΤΜΔ
2
ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
-4Β
ΤΜ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
3
ΠΝΙΚΟΑΟΣ
13Α
ΤΜ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
4
ΠΝΙΚΟΑΟΣ
13Β
ΤΜ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠ
5
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15Α
ΤΜ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠ
6
ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15Β
ΤΜ
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
7
ΠΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
28Β
ΤΜ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
8
ΠΓΕΩΡΓΙΟΣ
40Β
ΤΜ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
9
ΠΝΙΚΟΛΑΟΣ
47Α
ΤΜ
ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
10 ΠΝΙΚΟΛΑΟΣ
47Β
λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1



ΠΟΣΟΣΤ
Ο
ΕΚΠΤΩΣ
ΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
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ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

3.812,50

5%

ΜΠΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

4.137,50

1%

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.018,75

1%

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4.961,25

1%

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟ
ΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.146,25

1%

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟ
ΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.072,50

1%

ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.446,98

1%

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.437,50

1%

ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.378,75

1%

ΜΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2.223,75

Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα σχολεία τους είναι
θέμα κοινωνικού και ευαίσθητου χαρακτήρα.



Κατά την προκήρυξη της παρούσας ανοικτής διαπραγμάτευσης, παρότι δεν
απαιτούνταν η δημοσίευση της, τηρήθηκε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιότητας

[14]

ΑΔΑ: 6ΩΧ37Λ6-ΚΣ3
(δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. καθώς και στην ιστοσελίδα της
Π.Δ.Ε.).


Το κόστος ανάθεσης των δρομολογίων είναι εντός της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης και του μαθηματικού τύπου της με βάση του σχετικού μαθηματικού τύπου
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β’ /14.6.2013)

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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