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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 6 Φεβρουαρίου 2018
Αρ.Πρωτ. 28386/368
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. 157/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
Σχετ.: 1) Το υπ’αρ. 28321/193/26-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ
2) η υπ’αρ. 28202/736/26-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄ αριθμ. 157/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μεταφορέα, κατόπιν
διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο
μονών δρομολογίων μεταφοράς των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων
από το χωριό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και του ύψους της σχετικής δαπάνης.»., 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

157/2018
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 157/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ,με τίτλο:
«Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μεταφορέα, κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο μονών δρομολογίων
μεταφοράς των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων από το χωριό
Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2017-2018 και του ύψους της σχετικής δαπάνης»
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 28202/736/26-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Αχαΐας της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7.6.2010).
2. Την υπ’ αριθμ. 248595/27.12.2016 (Φ.Ε.Κ. 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».
3. Την υπ’ αριθμό 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 (2.500,00€) ευρώ.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) «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.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Β΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμό 157/2016 (ΑΔΑ: ΩΤΝΓ7Λ6-ΦΝΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου 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», η οποία αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5581/13.1.2017
(ΑΔΑ: 7ΥΙΔΟΡ1Φ-0ΨΧ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
7. Την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχτηκαν
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ο Περιφερειάρχης, οι

Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση – συμπλήρωση
αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας όπου ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα Περιφερειακή Αρχή
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 555/18.10.2016)
απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. οικ. 246014/4155/11.9.2014
απόφασή του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 603/1.10.2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. 279404/4443/27.10.2015 απόφαση του ιδίου
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 796/6.11.2015). Με τις υπ’ αριθμό 6302/60/9.1.2017 & 6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ Β΄ 211/1.10.2014)
αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με τις οποίες έγινε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
άμεσα

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας»

και

«Μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
8. Τα άρθρα 7, 8 και 9 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012), σύμφωνα με τα οποία: «1. Στην παράγραφο Η΄
του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 προστίθεται με έναρξη ισχύος από 1.7.2013 εδάφιο 21 ως
εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και
των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής», 2. …,

3. Από 1.7.2013 η

δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών…».
9. Την υπ’ αριθμό 24001/11.6.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄1449/14.6.2013) 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.
10. Την υπ’ αριθμό 25/27.12.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Διευκρινίσεις επί της
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. με αρ. 24001/11.6.2013 (Φ.Ε.Κ. 1449Β΄/14.6.2013).
11. 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.
12. Την υπ’ αριθμό 32807/1.9.2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄2375/5.9.2014) 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. και προστέθηκε η παράγραφος
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση «γ.» ως εξής: «μεταφέρονται με ιδιώτες μεταφορείς, τα
μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.), λόγω έλλειψης
μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. Η Περιφέρεια μετά από
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αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με κόστος
υπολογιζόμενο έως και το 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου του
παραρτήματος της παρούσας.»
13. Την υπ’ αριθμό 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.
14. 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.
15. 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.
16. Την υπ’ αριθμό 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.
17. 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.
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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.
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».”
18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), «Εθνικός Μηχανισμός
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,
ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες
διατάξεις», που αφορούν «Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας
μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «μέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται
από τη φράση «μέχρι 30.6.2017».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να
προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι
σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014-2015 και
μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο
οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία
προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής
δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.».
3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «για χρονικό
διάστημα έως 31.12.2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα έως 30.6.2017».
4. Επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, από και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από
απόφαση του οικείου Δημάρχου ή Περιφερειάρχη.»
19. 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:
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«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».
20.Την άμεση ανάγκη διενέργειας δρομολογίων για την διασφάλιση της έγκαιρης και ανεμπόδιστης μεταφοράς
μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, από την έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2017-2018 με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017.
21. Την υπ’ αριθμό 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 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.
22.Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 212368/7948/31/07/17 (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.,
23. Τη δημοσίευση της υπ’αριθ. 10647/1012/11-01-2018 διακήρυξης της 11ης 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
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018
συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 9.195,05 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».,
24) Α. Το αίτημα των κατοίκων από το Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για
άμεση λύση του χρόνιου προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι στο Δημοτικό
Σχολείο των Πετσάκων, όπου φοιτούσαν κατά τα πρηγούμενα σχολικά έτη αλλά και κατά τη τρέχουσα
σχολική περίοδο 2017-2018. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
έγκαιρη και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο
Πετσάκων με το σχεδιασμό σχετικών δρομολογίων και την προκήρυξή τους σε συνεχείς διαγωνιστικές
διαδικασίες, η μεταφορά τους δεν έχει καταστεί δυνατή εξαιτίας του γεγονότος ότι το χωριό Μπόσι είναι
ορεινό και δυσπρόσιτο καθώς τα πέντε (5) από τα δέκα (10) χιλιόμετρα της διαδρομής από το Μπόσι μέχρι το
ΔΣ Πετσάκων αποτελούν χωματόδρομο και το γεγονός αυτό αποτρέπει τους οδηγούς ταξί από το να
πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια. Επίσης άκαρπη απέβη και η προσπάθεια της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας ανάθεσης των συγκεκριμένων δρομολογίων σε ιδιώτη μεταφορέα (σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ) με
διαπραγμάτευση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία είχε
προγραμματιστεί για τη Τρίτη 21/11/2017 (48η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής). Δυστυχώς όμως και
αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη καθώς δεν προσήλθε κανείς ενώπιον της Επιτροπής για τη
διαπραγμάτευση των δρομολογίων (απόφαση 2006/2017 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας – ΑΔΑ 73Ε97Λ6-977).
Β) Το γεγονός ότι οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Πετσάκων που κατοικούν στο χωριό Μπόσι Δήμου
Καλαβρύτων μετεγγράφησαν στο Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
μεταφορά τους από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων. Για το σκοπό αυτό
σχεδιάστηκαν τα δρομολόγια με κωδικούς ΔΤΚ-110Α & ΔΤΚ-110Β και στοιχεία όπως φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα για τη μεταφορά των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων Δήμου
Καλαβρύτων από το χωριό Μπόσι, τα οποία προκηρύχθηκαν στην « 11η Διαπραγμάτευση 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
εκπαίδευσης, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για το σχολικό έτος 2017-2018 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 9.195,05 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» (10647/1012/11/01/2018 - ΑΔΑ
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(€)

ΗΜΕΡΙΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 2017-2018
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ 24% (€)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ 24001/2013 ΚΥΑ (€) -

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΩΜ
Αή
ΧΙΟΝ
Ι
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΔΗΜΟ
Σ

ΕΝΤΟ
Σ
ΠΟΛ
ΗΣ
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤ
ΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ
ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙ
ΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΩΡΑΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (σύμφωνα με
την ώρα προσέλευσης ή
αποχώρησης
των μαθητών).
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

I
D

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Α/ΘΜΙΑ - Β/ΘΜΙΑ)

Α/
Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Ω5ΘΡ7Λ6-10Β διακήρυξη).

ΑΔΑ: 6ΝΑΟ7Λ6-8ΩΣ

1

ΔΤ
Κ110
Α

Α/Θ
ΜΙΑ

ΜΠΟΣΙ
ΚΑΛΑΒ
ΡΥΤΑ

2

ΔΤ
Κ110
Β

Α/Θ
ΜΙΑ

ΚΑΛΑΒ
ΡΥΤΑ ΜΠΟΣΙ

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΒΡΥ
ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΛΑΒΡΥ
ΤΩΝ

ΚΑΛΑΒ
ΡΥΤΩΝ

3

7:00: 30,1
00
40

30,1
40

39,
00

9,3
6

48,
36

9
5

ΚΑΛΑΒ
ΡΥΤΩΝ

3

13:16 30,2
:00
00

30,2
00

39,
06

9,3
7

48,
43

9
5

78,
06

18,
73

96,
79

ΣΥΝΟΛΟ:

Γ) Το γεγονός ότι, παρά την άμεση προκήρυξη των συγκεκριμένων δρομολογίων σε διαγωνιστική διαδικασία,
δεν κατέστη δυνατή η ανάθεσή τους καθώς δεν υποβλήθηκε καμία οικονομική προσφορά και άρα παραμένει
επιτακτική η ανάγκη επίλυσης του χρόνιου προβλήματος μεταφοράς των συγκεκριμένων μαθητριών
(απόφαση 59/2018 ΑΔΑ 6Ε117Λ6-Α2Τ της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).
25. Την με αριθμό 40/23/02/2017 (ΩΚ2Ω7Λ6-5Χ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, συναφή με αυτές που τις έχουν δοθεί με το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία θα εγκρίνει και θα αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος
ανάθεσης δρομολογίων, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με πλήρη διαφάνεια και
κάθε δυνατή δημοσιότητα, για τα οποία δρομολόγια με αιτιολογημένη απόφαση του το Περιφερειακό
Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων κατά τις διατάξεις της ΚΥΑ 32807/2014 (ΦΕΚ.2375Β’) για την
πραγματοποίησή τους με ιδιώτες μεταφορείς»
26. Το

ΦΕΚ 1293/τ.Β΄/12-4-2017, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αριθμό 40/2017 και θέμα: «Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας στην
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συναφή με αυτές που τις έχουν δοθεί με το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία θα εγκρίνει και θα αποφασίζει την
κατακύρωση του αποτελέσματος ανάθεσης δρομολογίων, κατόπιν προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης με πλήρη διαφάνεια και κάθε δυνατή δημοσιότητα, για τα οποία δρομολόγια με
αιτιολογημένη απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων κατά τις διατάξεις
της ΚΥΑ 32807/2014 (ΦΕΚ.2375Β’) για την πραγματοποίησή τους με ιδιώτες μεταφορείς»
27. Την με αριθμό 8/19/01/2018 (ΑΔΑ 6ΡΑ67Λ6-ΝΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων δρομολογίων
με ιδιώτες μεταφορείς για τη μεταφορά μαθητών/τριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο
Καλαβρύτων, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 20172018»

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του χρόνιου προβλήματος
μεταφοράς των μαθητριών από το χωριό Μπόσι προς το Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων,
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4.594,20

4.600,85

9.195,05

ΑΔΑ: 6ΝΑΟ7Λ6-8ΩΣ
Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
τη λήψη απόφασης για,
Α) την έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη μεταφορέα, κατόπιν διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δύο μονών δρομολογίων μεταφοράς των μαθητριών του
Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων από το χωριό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
και έγκριση του ύψους της σχετικής δαπάνης και δέσμευση πίστωσης μέχρι του ποσού των 5.932,56 € για τη
μεταφορά των μαθητριών για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018, όπως φαίνονται στον ακόλουθο

1

ΔΤΚ110Α

2

ΔΤΚ110Β

ΜΠΟΣΙ –
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΔΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΔΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΜΠΟΣΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ 24001/2013
ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
80% ΤΗΣ ΚΥΑ (€)
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
από 15/01/2018 έως και

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

(σύμφωνα με την ώρα
προσέλευσης ή
αποχώρησηςΑΠΛΗΣ
των
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΕΙΔΟΣ
ΟΔΟΥ:
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ID

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

πίνακα:

3

07:00:00

30,140

39,00

31,200

95

2.964,00

3

13:16:00

30,200

39,06

31,248

95

2.968,75

78,06

62,448

ΣΥΝΟΛΑ

5.932,56

Β) την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα
προκύψουν από τη διαδικασία της παραγράφου Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 6302/60/09.01.2017 Απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/τ΄.Β/30.01.2017) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018 και
συγκεκριμένα τον φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» »

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τον μοναδικό ενδιαφερόμενο μεταφορέα ,κ. Μπάτσικα Λεωνίδα
του Αντωνίου, και κηρύσσει την έναρξη της διαπραγμάτευσης. Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει
μείωση της τιμής για τα δρομολόγια με κωδ. ΔΤΚ- 110Α και ΔΤΚ-110Β, που αφορούν στη
μεταφορά τριών (3) μαθητών/τριών διαδρομής ΜΠΟΣΙ –ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΔΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) και
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΔΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)- ΜΠΟΣΙ. Ο κ. Μπάτσικας αρνείται οποιαδήποτε μείωση,
ισχυριζόμενος τον ορεινό όγκο και τα δύσβατα σημεία της περιοχής εκφράζοντας την ανησυχία
του για πιθανές φθορές στο όχημά του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ,απευθυνόμενος στο σώμα, προτείνει να παραμείνει η ίδια τιμή για τα
δρομολόγια ,ήτοι: για το 1ο δρομολόγιο με κωδικό ΔΤΚ-110Α

ΜΠΟΣΙ –ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ(ΔΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) , 31,200 € (μέγιστο ημερήσιο κόστος σε ποσοστό 80% της ΚΥΑ ) και για το 2ο
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ΑΔΑ: 6ΝΑΟ7Λ6-8ΩΣ
δρομολόγιο με κωδικό ΔΤΚ-110 Β ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (ΔΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)- ΜΠΟΣΙ , 31,248€ (μέγιστο
ημερήσιο κόστος σε ποσοστό 80% της ΚΥΑ ), για 95 δρομολόγια στο σύνολό τους(από 15-1-2018
έως και 15-6-2018) ,με τελικό

συνολικό κόστος δρομολογίων, αξίας ύψους 5.932,56 €. Ο

ενδιαφερόμενος μεταφορέας αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και τα μέλη της επιτροπής
,ακολούθως, συμφώνησαν ομόφωνα και κατακύρωσαν τα προαναφερόμενα δρομολόγια στον
μεταφορέα ,κ. Μπάτσικα Λεωνίδα του Αντωνίου. Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη
της διαπραγμάτευσης.
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».

[11]

ΑΔΑ: 6ΝΑΟ7Λ6-8ΩΣ
 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. 28321/193/26-1-2018 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας της ΠΔΕ




την υπ’ αριθμ. πρωτ: οικ. 28202/736/26-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαίας

της ΠΔΕ


την υπ’αρ. 8/2018 (ΑΔΑ 6ΡΑ67Λ6-ΝΨΕ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αναθέτει στον ιδιώτη μεταφορέα, κ. Μπάτσικα Λεωνίδα του Αντωνίου, κατόπιν
διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
δύο (2) μονά

δρομολόγια

μεταφοράς των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου

Καλαβρύτων από το χωριό Μπόσι Δήμου Καλαβρύτων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
και εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού των
5.932,56 € για τη μεταφορά των μαθητριών για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2017-2018,
όπως φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
από 15/01/2018 έως και
15/06/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€)

07:00:00

30,140

39,00

31,200

95

2.964,00

3

13:16:00

30,200

39,06

31,248

95

2.968,75

78,06

62,448

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ 24001/2013
ΚΥΑ (€) - ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

3

ΜΠΟΣΙ –
ΔΤΚ- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
110Α (ΔΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΔΤΚ- (ΔΣ
110Β ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
- ΜΠΟΣΙ

ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
(ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ:
ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΛΙΣΗ >5%)
ΜΕΓΙΣΤΟ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
80% ΤΗΣ ΚΥΑ (€)

2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (σύμφωνα
με την ώρα προσέλευσης ή
αποχώρησης
των μαθητών)
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

1

ID

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 6ΝΑΟ7Λ6-8ΩΣ

5.932,56

2. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή των συμβάσεων
που θα προκύψουν από τη διαδικασία της παραγράφου Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
6302/60/09.01.2017

Απόφαση

του

Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας

(ΦΕΚ

211/τ΄.Β/30.01.2017) περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2018 και
συγκεκριμένα τον φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

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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