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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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 1 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 30782/388
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. 154/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) Το υπ’αρ. 29631/204/29-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. 29478/760/29-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας

της ΠΔΕ

3) η υπ’αρ. 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 154/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα « Τροποποίηση συμβατικών όρων της σύμβασης που έχει
παραταθεί με την 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης δρομολογίου για το σχολικό έτος
2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορά την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας
και Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 482,08 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους
2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο»»., 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

154/2018
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
30η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 28640/373/26-1-2018 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. Αυγέρης Σάββας –Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Βεργοπούλου Παρασκευή –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 επίσης: α) o κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού –
Δημ/κού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. , για θέμα της ημερήσιας διάταξης και β) ο κ. Μπάτσικας Λεωνίδας του
Αντωνίου, για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και νομίμως προσκλήθηκαν, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη
της

Οικονομικής

Επιτροπής,

κ.

Καρδάρα

Ευσταθία

και

οι

κ.κ.

Πετρόπουλος

Κωνσταντίνος,

Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
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Αρ. Απόφασης 154/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης , που
το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του ,με τίτλο:
«Τροποποίηση συμβατικών όρων της σύμβασης που έχει παραταθεί με την 6/2018 (ΑΔΑ:
ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα
νέα δεδομένα εκτέλεσης δρομολογίου για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45
του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016
(ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορά την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου
σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και Έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 482,08 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο»)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 29478/760/29-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί σύστασης και
συγκρότησης Περιφερειών.
Την υπ’ αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4309/30-12-2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί «Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-42012).
Την υπ’ αριθμό 82/2011 (10η συνεδρίαση στις 2-5-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμ. 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1-3-2017 (ΦΕΚ 111/τ.ΥΟΔΔ/9-3-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ΄ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24-3-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
Την υπ’ αριθμ. 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.
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Την υπ’ αριθμ. 34/12-3-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση του
αποτελέσματος μετά από διαδικασία προμήθειας υλικών και υπηρεσιών, α) με απευθείας ανάθεση
κατόπιν συλλογής προσφορών, β) με πρόσκληση ενδιαφέροντος», η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθμό πρωτ. 33168/3741/19-3-2015 (ΑΔΑ: 7Β8ΨΟΡ1Φ-ΘΝ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/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/τ.Α΄/2012)
σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια «για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο».
Την υπ’ αριθμ. 184/14-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η
ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΩΕΤΡ0Π1Φ-ΧΧΦ).
Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 & 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/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», σύμφωνα με τις οποίες η σχετική αρμοδιότητα
μεταφοράς μαθητών μεταφέρθηκε από τους Δήμους στις Περιφέρειες.
Την υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», στην οποία αναφέρονται οι
απαιτούμενες ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και
συγκεκριμένα, οι άμεσες ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά
των μαθητών, τα χορηγούμενα προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την
πραγματοποίηση των προβλεπομένων ενεργειών, η καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του
μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών.
Το άρθρο 101 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/5-9-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων &
Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-62013 Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/9-9-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) με την οποία τροποποιήθηκε η
υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με την οποία τροποποιήθηκε η
υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
Την υπ’ αριθμ. 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/τ.Β΄/24-9-2014) Απόφαση Υφυπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων περί «Μεταφοράς Μαθητών» και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για
εκπαιδευτικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της
προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής.
Την υπ’ αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας σύμφωνα με την οποία: α) εγκρίθηκε η οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 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, 2018-2019 & 2019-2020,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων
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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,
β) εγκρίθηκε η συγκρότηση ομάδων δρομολογίων ανά Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της οικονομικότητας και της εξασφάλισης συνθηκών
γνήσιου ανταγωνισμού και γ) εξουσιοδοτήθηκαν οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες ανά Περιφερειακή
Ενότητα (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας), για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Την υπ’ αριθμό 157/19-12-2016 (22η συνεδρίαση στις 19-12-2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εγκρίθηκε 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 Ασθενών-Η 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».
Την υπ’ αριθμ. 885/15-9-2014 (31η συνεδρίαση ΑΔΑ: 703Ι7Λ6-200) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε: α) το πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Αξιολόγησης του πρόχειρου ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού (αριθμ. πρωτ. 233085/6143/29-8-2014, ΑΔΑ: ΩΔ9Γ7Λ6-Χ91 διακήρυξης), για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και σύναψης συμβάσεων ισχύος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49
του Ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147/τ.A΄/14-7-2014) από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και
αντίστροφα & β) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα σε 22 μειοδότες.
Τις υπ’ αριθμ. 888/17-9-2014 (32η συνεδρίαση ΑΔΑ: 6Α827Λ6-ΓΝ7), 891/23-9-2014 (34η συνεδρίαση ΑΔΑ:
7ΙΞ97Λ6-3ΝΗ), 956/16-10-2014 (37η συνεδρίαση ΑΔΑ: ΩΙ3Σ7Λ6-3ΚΔ), 1006/21-10-2014 (38η συνεδρίαση
ΑΔΑ: 7Ξ1Λ7Λ6-ΝΞ0), 1102/26-11-2014 (43η συνεδρίαση ΑΔΑ: ΩΙΝ87Λ6-ΒΡΜ), 1146/9-12-2014 (46η
συνεδρίαση ΑΔΑ: ΩΘΡΔ7Λ6-ΣΘΠ), 1177/15-12-2014 (47η συνεδρίαση ΑΔΑ: 7ΑΨΕ7Λ6-ΝΓΘ), 40/27-1-2015
(3η συνεδρίαση ΑΔΑ: 64ΩΛ7Λ6-9Β4), 100/16-2-2015 (6η συνεδρίαση ΑΔΑ: ΒΧΓΘ7Λ6-9Ι8) & 122/24-2-2015
(7η συνεδρίαση ΑΔΑ: 6ΜΕ47Λ6-4ΑΧ) αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής Π.Δ.Ε. περί ανάθεσης
κατόπιν διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης των Δήμων
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό (Ταξί) & Λεωφορείο, μέχρι ολοκληρώσεως του
διεθνή τακτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών 2014-2015 & 2015-2016 και όχι
πέραν τις 28-02-2015.
Την υπ’ αριθμ. 101/16-2-2015 (6η συνεδρίαση ΑΔΑ: 6Ν9Β7Λ6-5Δ9) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
Π.Δ.Ε. η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1102/2014 απόφασή του ως προς την τελική διανυόμενη
χιλιομετρική απόσταση εκτελούμενου δρομολογίου στο Δ. Πατρέων, 242/31-3-2015 (12η συνεδρίαση ΑΔΑ:
ΨΓ9Χ7Λ6-ΠΨΖ) & 243/31-3-2015 (12η συνεδρίαση ΑΔΑ: 6ΧΥΖ7Λ6-59Δ) αποφάσεις της οικονομικής
επιτροπής Π.Δ.Ε. οι οποίες τροποποιούν τις υπ’ αριθμ. 100/2015 & 122/2015 αντίστοιχα αποφάσεις του ως
προς την αυτόματη και υποχρεωτική λύση των συμβάσεων που προκύπτουν, μέχρι την λήξη του
σχολικού έτους.
Την υπ’ αριθμ. 253/7-4-2015 (13η συνεδρίαση ΑΔΑ: 7ΕΞΙ7Λ6-ΓΨ2), περί ανάθεσης κατόπιν
διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πατρέων
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό (Ταξί), μέχρι ολοκληρώσεως του διεθνή τακτικού
διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών σχολικών ετών 2014-2015 & 2015-2016 και πάντως όχι πέραν της
λήξης του τρέχοντος σχολικού έτους 2014-2015.
Τις υπ’ αριθμ. 647/2014 (22η Συνεδρίαση 03-07-2014), 879/2014 (30η Συνεδρίαση 12-09-2014), 1107/2014 (44η
Συνεδρίαση 01-12-2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 204/2015
(11η Συνεδρίαση 23-03-2015), την υπ’ αριθμ. 159/2015 (9η Συνεδρίαση 12-03-2015) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 205/2015 (11η Συνεδρίαση 23-03-2015),
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. που αφορούν την με αριθμό πρωτοκόλλου
183647/4978/4-7-2014 (ΑΔΑ: 6ΨΓΡ7Λ6-ΓΩΨ) διακήρυξη του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας) και τους οριστικούς αναδόχους
που είχαν αναδειχθεί και υπογράψει σύμβαση.
Την υπ’ αριθμό 1008/2015 (35η συνεδρίαση στις 11-09-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την οποία: Α) εγκρίθηκε η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του άρθρου 2 της από 10-09-2015 (ΦΕΚ 108/τ.Α΄/10-09-2015) πράξης νομοθετικού
περιεχομένου και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2015 και συνάφθηκαν βάσει των υπ’ αριθμ. 885/2014, 888/2014,
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891/2014, 956/2014, 1006/2014, 1102/2014, 1146/2014, 1177/2014 & 40/2015, αποφάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Δ.Ε., για τα δρομολόγια του σχολικού έτους 2014-2015 που εξακολουθούν να υφίστανται και
κατά το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν βεβαίωσης των Διευθυντών των αντίστοιχων σχολικών μονάδων,
εκτός αυτών που οριστικά κατακυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 18364/4678/4-7-2014 (ΑΔΑ: 6ΨΓΡ7Λ6-ΓΩΨ) &
40338/1131/9-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΖΣ97Λ6-0ΛΓ) διακηρύξεις. Οι συμβάσεις αυτές παρατείνονται μέχρι την
ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών και των λοιπών διαδικασιών ανάθεσης, οι οποίες
συνεχίζονται κανονικά, η διάρκεια τους δεν μπορεί να υπερβεί την 29-2-2016, οπότε λύονται αυτομάτως
και αζημίως, και Β) εξουσιοδοτήθηκε του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων της παραγρ. Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 296693/5006/03-11-2014 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3081/τ΄.Β/17-11-2014) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμό 1472/2015 (50η συνεδρίαση στις 08-12-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε. με την οποία: Α) παρατάθηκε η εκτέλεση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 2 της από 10-09-2015 (ΦΕΚ108/τ.Α΄/10-09-2015) πράξης νομοθετικού περιεχομένου που κυρώθηκε
με το άρθρ. 10 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ161/τ.Β΄/30-11-2015), και οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 30-06-2015 και
συνάφθηκαν βάσει των υπ’ αριθμό 885/2014, 888/2014, 891/2014, 956/2014, 1006/2014 & 1102/2014,
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. για τα δρομολόγια του σχολικού έτους 2014-2015 που
εξακολουθούν να υφίστανται και κατά το σχολικό έτος 2015-2016 κατόπιν βεβαίωσης των Διευθυντών
των αντίστοιχων σχολικών μονάδων. Οι συμβάσεις παρατάθηκαν μέχρι την 29-02-2016, οπότε λύονταν
αυτοδικαίως και αζημίως, και Β) εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα
δρομολόγια τα οποία είχαν ανατεθεί στους προσωρινούς αναδόχους και για τα οποία δεν ήταν σε ισχύ η
σύμβασή τους στις 30-06-2015 ή τροποποιήθηκαν από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους, όχι
πέραν της 29ης Φεβρουαρίου 2016, για το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 2 της από 10-9-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108 Α΄).
Την υπ’ αριθμό 1577/2015 (53η συνεδρίαση στις 29-12-2015) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό
8/2016 (2η συνεδρίαση στις 12-01-2016) όμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την
οποία εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων οκτώ (8) δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με
ειδικές ανάγκες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκτελούνταν από την μεταφορική
εταιρεία «ΚΤΕΛ Ν. Αχαΐας Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» και ήταν σε ισχύ
στις 30-6-2015, με προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της από 10-9-2015 ΠΝΠ (άρθρο 10 Ν.4350/2015
(ΦΕΚ 161Α΄).
Την υπ’ αριθμό 27/2016 (4η συνεδρίαση στις 21-01-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
με την οποία εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης του ενός (1) δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών με ειδικές ανάγκες Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκτελούνταν από με ειδικά
διαμορφωμένο Δ.Χ. Επιβατικό για την υποδοχή αμαξιδίων και ήταν σε ισχύ στις 30-6-2015, με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της από 10-9-2015 ΠΝΠ (άρθρο 10 Ν.4350/2015 - ΦΕΚ161Α΄).
Την υπ’ αριθμό 81/2016 (6η συνεδρίαση στις 8-2-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, για την υπογραφή των
παρατάσεων των συμβάσεων σύμφωνα με την από 10-9-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο
10 Ν.4350/2015 - ΦΕΚ 161 Α΄) οι οποίες απορρέουν από τις 1577/2015, 8/2016 & 27/2016 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
Την υπ’ αριθμό 82/2016 (6η συνεδρίαση στις 8-2-2016) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
την οποία εγκρίθηκε η παράταση εκτέλεσης της σύμβασης ενός (1) δρομολογίου μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29-2-2016, που εκτελούνταν και ήταν σε ισχύ στις 30-6-2015, με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της από 10-9-2015 ΠΝΠ (άρθρο 10 Ν.4350/2015 - ΦΕΚ 161Α΄).
Τις υπ’ αριθμ. 230/2016 (12η Συνεδρίαση 15-03-2016) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 255/2016
(14η Συνεδρίαση 23-03-2016) όμοια απόφαση, την υπ’ αριθμ. 453/2016 (21η Συνεδρίαση 25-04-2016), την υπ’
αριθμ. 636/2016 (27η Συνεδρίαση 08-06-2016), αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. που
αφορούν: την με αριθμό πρωτοκόλλου 346460/8890/24-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΩ17Λ6-Τ16) διακήρυξη «Ανοιχτής
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων με ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη
μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, για το
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υπόλοιπο του σχολικού έτους 2015-2016, προϋπολογισμού 375.604,46€ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για
87 δρομολόγια, σύμφωνα με την από 10-09-2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 108 Α΄), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4350/015 (ΦΕΚ 161 Α΄) και τους οριστικούς αναδόχους που είχαν
αναδειχθεί και υπογράψει σύμβαση.
Την υπ’ αριθμό 1091/2016 (41η συνεδρίαση στις 12-9-2016, ΑΔΑ: 61ΛΙ7Λ6-ΒΨΟ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν: Α) η ανάθεση εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από την έναρξη διδασκαλίας των
μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει συμβάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 και ήταν σε
ισχύ στις 30-06-2016, και Β) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 2.550.000,00 Ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2016 της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/0609-2016).
Την υπ’ αριθμό 1112/2016 (42η συνεδρίαση στις 19-9-2016, ΑΔΑ: ΩΙΖΒ7Λ6-ΧΥΕ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 1091/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε., ως προς την προσθήκη παραγράφου (Γ) σύμφωνα με την οποία: «Εγκρίνει την
υπογραφή των συμβάσεων οι οποίες θα προκύψουν από τις παραγράφους Α και Β, και εξουσιοδοτεί τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.296693/5006/03-112014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3081/τ΄.Β/17-11-2014) περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Την υπ’ αριθμό 1209/2016 (43η συνεδρίαση στις 28-9-2016, ΑΔΑ: ΨΤΔΧ7Λ6-9ΨΓ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία, τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 1091/2016 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα: “Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του
τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της
Π.Δ.Ε. είχε συνάψει συμβάσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 και ήταν σε ισχύ στις 3006-2016, και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.550.000,00 Ευρώ από τον προϋπολογισμό
έτους 2016 της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016)”, όπως
αυτή ισχύει μετά την υπ’ αριθμό 1112/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε., ως προς τη
προσθήκη του δρομολογίου με κωδικό αριθμό ΠΝ-500 και ορθή αποτύπωση της ονομασίας
εξυπηρετούμενων σχολείων στα δρομολόγια με κωδικό αριθμό ΠΝ-468 και ΠΝ-516.
Την υπ’ αριθμό 7/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΙΜ7Λ6-ΙΤΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα:
«Έγκριση α) της παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), των
συμβάσεων που έχουν προκύψει με την υπ’ αριθμό 1091/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις 1112/2016 & 1209/2016 όμοιες Αποφάσεις, με θέμα:
“Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
δημόσιων σχολείων από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους
μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει συμβάσεις κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2016, και έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 2.550.000,00 Ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2016 της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα
με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/06-09-2016)” και Β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ύψους 3.450.000,00 Ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με τα ανωτέρω
άρθρα.»
Την υπ’ αριθμό 830/2017 (ΑΔΑ: 73ΟΟ7Λ6-Ξ1Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα:
«Έγκριση τροποποίησης των υπ’ αριθμ. 1091/2016 (ΑΔΑ: 61ΛΙ7Λ6-ΒΨΟ) και 7/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΙΜ7Λ6-ΙΤΟ)
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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»
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
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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».
Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) «Παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες» 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 (Α΄ 159) η φράση
«μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.2.2018».
Την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 212368/7948/31-7-2017 (ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ) διακήρυξης του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη
μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018, 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.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 232118/8819/25-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΓ0Ν7Λ6-ΕΚΖ) διακήρυξης της 4ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 278.582,62 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 246574/9396/11-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΥ9Δ7Λ6-Π5Α) διακήρυξης της 4ης
Επαναληπτικής Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 12.286,59 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 256044/3438/20-9-2017 (ΑΔΑ: 6ΒΒΧ7Λ6-ΗΚΨ) διακήρυξης της 5ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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
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μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του
ποσού των 6.313,20 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 331583/13365/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΑΙΖ7Λ6-ΕΞΙ) διακήρυξης της 6ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 801.534,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 301533/12152/31-10-202017 (ΑΔΑ: ΨΓ3Η7Λ6-6ΜΕ) διακήρυξης της 7ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 25.328,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 331593/13367/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7Η9Ψ7Λ6-26Λ) διακήρυξης της 8ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 1.383.471,60 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 311656/12525/10-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΙΚΟ7Λ6-ΛΥΑ) διακήρυξης της 9ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 311669/12527/10-11-2017 (ΑΔΑ: 9ΟΤΤ7Λ6-2Κ0) διακήρυξης της 10ης
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Αχαΐας 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 200.607,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2016-2017 (εκτελούμενα δρομολόγια).
Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήματος της
μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη και διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.
Την υπ’ αριθμό 1409/2017 (ΑΔΑ: ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με
θέμα: «Έγκριση α) παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2017 και αφορούσαν την
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί) και Λεωφορεία, με ή χωρίς
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος
2017-2018 και όχι πέραν της 31ης/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-082017) και β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.131.982,67 ευρώ από τον προϋπολογισμό
έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, γ) την υπογραφή των συμβάσεων οι οποίες
θα προκύψουν από τις παραπάνω παραγράφους Α και Β και εξουσιοδότηση του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 6302/60/9-1-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/30-01-2017/τ.Β’) περί “«Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1864/26-05-2017/τ.Β’), δ) οποιαδήποτε τροποποίηση δρομολογίων
προκύψει λόγω εξαιρετικά επειγουσών αναγκών ως προς τις σχολικές μονάδες υποδοχής με την
προϋπόθεση ότι δεν αλλάζει η περιγραφή του δρομολογίου και το συμβατικό κόστος αυτού».
Την υπ’ αριθμ. 1488/2017 (ΑΔΑ: ΨΗΗΚ7Λ6-Ε9Α) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία
εγκρίθηκε η: «α) η τροποποίηση συμβατικών όρων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με την 1409/2017
(ΑΔΑ ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα
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δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του
Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/114) και την παρ. 2γ του άρθρου 63 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α/236) και αφορούν την
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, β) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 54.724,87 ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.»
Την υπ’ αριθμ. 1778/2017 (ΑΔΑ: 6Π1Χ7Λ6-Ω4Φ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με την οποία
εγκρίθηκε η: «α) τροποποίηση συμβατικών όρων των συμβάσεων που έχουν παραταθεί με τις 1409/2017
(ΑΔΑ ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) και 1488/2017 (ΑΔΑ: ΨΗΗΚ7Λ6-Ε9Α) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 20172018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/114) και την παρ. 2γ του άρθρου 63 του Ν.
4445/2016 (ΦΕΚ Α/236) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και β) δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 7.713,54 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με
το ανωτέρω άρθρο».
Την άμεση ανάγκη διενέργειας δρομολογίων για την διασφάλιση της έγκαιρης και ανεμπόδιστης
μεταφοράς μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2017-2018 με βάσει τις διατάξεις των άρθρων 45 του Ν.4508/2017 (Α΄200) & 63 του
Ν.4415/2016 (Α΄159).
Την υπ’ αριθμ. 6/2018 (1η συνεδρίαση στις 5.1.2018, ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε: «i) η παράταση των συμβάσεων που ήταν σε
ισχύ στις 31/12/2017 και αφορούσαν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικά
Αυτοκίνητα (Ταξί) και Λεωφορεία, με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα
εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018 έως 28/02/2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) και ii) η δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 974.788,88 ευρώ από
τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο».
Την υπ’ αριθμ. 55/2018 (3η συνεδρίαση στις 15.1.2018, ΑΔΑ: 6ΝΧΓ7Λ6-2ΟΒ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε: «η τροποποίηση συμβατικών όρων των
συμβάσεων που έχουν παραταθεί με την 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το
σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της
παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αχαΐας και Β) η δαπάνηκαι διάθεση πίστωσης ύψους 14.623,52 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018
της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο».
Το δρομολόγιο μεταφοράς των μαθητών/τριών του ΠΙΝΑΚΑ 1 (ως ακολούθως) το οποίο αποτελεί μέρος
των εγκεκριμένων δρομολογίων της υπ’ αριθμό 6/2018 απόφασης της Οκονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
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1

ΔΝ166
ΦΟΥΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ

101775421
ΤΑΕ1232
6/2018
Α΄ΘΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΌ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΣΕΛΗΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ &
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ
8:10
13:15
4
1,20
2,40
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1,20

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€)

2

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ
24001/2013 ΚΥΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (2)

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ

ή

ΕΙΔΟΣ
ΟΔΟΥ

ΑΠΛΗ (1)

ΜΙΚΡΗ
0-5%

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α΄ΘΜΙΑ Β΄ΘΜΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, ΑΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 6/2018
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Δ.Ε.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

16,97
16,90
4,06
20,96
38
796,33

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

1.

Το με αριθ. πρωτ. 367895/11397/29-12-2017 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Σαγεΐκων, με το οποίο
ζητήθηκε η τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό ΔΝ-166.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για την:
Α) έγκριση τροποποίησης των συμβατικών όρων της σύμβασης που έχει παραταθεί με την υπ’ αριθμό 6/2018
(ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα
δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159)
και αφορά την εκτέλεση του δρομολογίου, του ΠΙΝΑΚΑ 1, μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου
Α/θμιας Εκπαίδευσης, με Δ.Χ. Επιβατικό (Tαξί) χωρίς συνοδό, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, όπως
αναφέροται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 (ως ακολούθως).
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΔΝ-166
(ΤΡΟΠ)
ΦΟΥΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
101775421
ΤΑΕ1232

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛΗΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ
8:10

13:00
2
1,20
2,40

ΣΥΝΟΛΟ
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1,20

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€)

2

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ 24001/2013 ΚΥΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (2)

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ

ή

ΕΙΔΟΣ
ΟΔΟΥ

ΑΠΛΗ (1)

ΜΙΚΡΗ
0-5%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΌ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ΘΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α΄ΘΜΙΑ Β΄ΘΜΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

1

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, ΑΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

16,97
16,90
4,06
20,96

23
482,08

482,08

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

Β) έγκριση της δαπάνης τροποποίησης των συμβατικών όρων της σύμβασης του ΠΙΝΑΚΑ 2 που αφορά την
εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών/τριών Α/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιου σχολείου από τις 29-012018 μέχρι και τις 28-02-2018 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των κυρίων τακτικών
διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Αχαΐας για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018 και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (482,08€).
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018 και συγκεκριμένα
τον φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Κ.Α. Εξόδου 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς
μαθητών (τρέχοντος έτους)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμό 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»

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),

[14]

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ
 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. 29631/204/29-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 29478/760/29-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας

της ΠΔΕ,


την υπ’αριθμ. υπ’αριθμ. 6/2018

(ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ)

απόφασης της Οικονομικής

Επιτροπής της Π.Δ.Ε

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τροποποιεί τους συμβατικούς όρους της σύμβασης που έχει παραταθεί με την υπ’
αριθμό 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την υπ’ αριθμό 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ),ως προς
τους συμβατικούς όρους της σύμβασης στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για
το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την
περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορά
την εκτέλεση του δρομολογίου, του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 1, μεταφοράς μαθητών/τριών
δημοσίου σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, με Δ.Χ. Επιβατικό (Tαξί) χωρίς συνοδό, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 (ως ακολούθως).
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ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΔΝ-166
(ΤΡΟΠ)
ΦΟΥΡΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
101775421
ΤΑΕ1232

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ

ΣΕΛΗΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ
8:10

13:00
2
1,20
2,40

ΣΥΝΟΛΟ
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1,20

ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ
ΦΠΑ (€)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (€)

2

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ 24001/2013 ΚΥΑ - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ (2)

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ

ή

ΕΙΔΟΣ
ΟΔΟΥ

ΑΠΛΗ (1)

ΜΙΚΡΗ
0-5%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΑΠΌ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΣΑΓΕΪΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ΘΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α΄ΘΜΙΑ Β΄ΘΜΙΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

1

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, ΑΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

16,97
16,90
4,06
20,96

23
482,08

482,08

ΑΔΑ: 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ

2. Εγκρίνει τη δαπάνη τροποποίησης των συμβατικών όρων της σύμβασης του ΠΙΝΑΚΑ 2
που αφορά την εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών/τριών Α/θμιας Εκπαίδευσης
δημόσιου σχολείου από τις 29-01-2018 μέχρι και τις 28-02-2018 και σε κάθε περίπτωση
μέχρι την ολοκλήρωση των κυρίων τακτικών διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Αχαΐας
για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 20172018 και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (482,08€).

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018 και
συγκεκριμένα τον φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Κ.Α. Εξόδου
0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών (τρέχοντος έτους)».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμό 6/2018

(ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ)

απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως έχει .

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

Κολοκύθα Αρτεμισία
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