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ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού ΟικονομικούΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ – Τμήμα
Προμηθειών.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2605/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 367881/6435/22.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού-ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ – Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2605/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη οριστικών αναδόχων
της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης της πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
74.367,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι
πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», για
δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 56/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
368520/4552/22.11.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας-Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2605/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα στην ημερήσια διάταξη, με τίτλο:
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
οικονομικών προσφορών και ανάδειξη οριστικών αναδόχων της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018
διακήρυξης της πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 20182019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 74.367,90 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-092016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση
των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 367881/6435/22.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού-ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

1. 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» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι 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. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».
7. 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).
8. 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»
9. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) και
ειδικότερα αυτές του άρθρου 5 , οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για
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«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».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
και την αριθ. εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου
Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες και παροχή οδηγιών».
14. Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014,
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και
την αριθ. 456/2014 διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
15. Την αριθ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας `.
16. Την αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες
πεντακόσια (2.500) ευρώ.
17. Την αριθ. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών –
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από
τις Περιφέρειες»
18. Την αριθ. 40701/11.10.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 24001/11.6.2013».
(ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/ 11-10-2013).
19. Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ' αρ.
24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
20. 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»
21. Την υπ' αρ. 31636 /9-9-2015 Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-62013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-92015).
22. 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.
23. 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)
24. 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)
25. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016) της οδηγίας
2014/24ΕΕ, «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
26. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016).
27. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
28. 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.
29. 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.
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30. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ΄. Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
της Π.Δ.Ε. ο κ. Μπράμος Παναγιώτης.
31. Την αριθ. 92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.
32. Την αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε.
,με την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020, 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
33. Την αριθ. 741/27-06-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ7Λ6-7ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας
διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος
λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και η συγκρότηση
Επιτροπών του ανωτέρω διαγωνισμού.
34. Την αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2018».
35. Την αριθμ. 29/02-03-2018 (ΑΔΑ:7ΖΠ47Λ6-0Ν4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ
με θέμα «Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με
την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018»
36. Τις υπ΄ αριθμό 1006/2016, 1044/2016 , 1045/2016 , 1121/2016 , 1213/2016 , 1312/2016 ,
1351/2016 , 1412/2016 , 1608/2016 , 1655/2016 , 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017,
163/2017, 247/2017, 405/2017, 406/2017, 738/2017, 739/2017, 740/2017 , 975/2017 ,
1181/2017 , 1182/2017 , 1616/2017 , 1946/2017 & 1947/2017 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αριθ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης για την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 20182019 & 2019-2020.
37. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016 «Ρυθμίσεις για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με
τις οποίες: «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη
των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν
προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί
μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να
παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα
έως 31.12.2016, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με
τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και
εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού».
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38. 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 20162017, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 20142015 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».
39. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση
βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
(ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
40. Την αριθ. 218/28.12.2017 (24η Συνεδρίαση στις 28.12.2017,ΑΔΑ: 67ΟΚ7Λ6-ΑΩΡ ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 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 ΑσθενώνΗ Ελπίδα».
41. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 4485(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/48-2017) , οι οποίες ορίζουν :
1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις
περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’
εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την
υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για
τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016
και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα
εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη
αδυναμία προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος
της σχετικής δαπάνης κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 2. Η
φράση «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ
στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής: «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η
Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που
ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που
ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2017». 3. Η παρ. 3 του άρθρου
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63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων
σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και του
σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται
νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της
μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την
απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.
4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών
των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος,
όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.».
42. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Τ.Α’/22-12-2017) «Αδειοδότηση
διαστημικών δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών ΑντικειμένωνΊδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες: Στην
παρ.1 του άρθρου 63 του ν.4415/2016(Α’159) η φράση «μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη
φράση «μέχρι 28.2.2018». Στην περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016 η φράση
«έως τις 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τις 28.2.2018».
43. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τΑ/16-03-2018) περί «κύρωσης
Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με
τις οποίες: «Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α159) η φράση μέχρι
28-02-2018» αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι «... 30-06-2018». Οι διατάξεις των
προηγουμένων παραγράφων ισχύουν αναδρομικά από 28-02-2018.
44. Την υπ’ αριθμ 1182/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΔΑ7Λ6-ΛΓ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
Έγκριση διενέργειας 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, 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-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 3.148.024,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των
δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και 2)
Τη σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών & Ενστάσεων.
45. Tην υπ΄ αριθμ. 1045/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 27365
(184929/5247/13-7-2016 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.
46. Tην υπ΄ αριθμ. 1444/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ΄
αριθμ. 182047/8213/12-06-2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕ Αχαΐας με
τη διαδικασία του 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 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι
του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
47. Την αριθ. 189514/2992/2018 (ΑΔΑ : 75ΦΓ7Λ6-3Φ8) διακήρυξη του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Ηλείας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη μεταφορά μαθητών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :
60649).
48. Την αριθμ. 236263/3898/31-07-2018 Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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49. Το από 21-08-2018 (αριθ. εισ. 274346/4724/10-09-2018) Πρακτικό Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 60649.
50. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Παραίτησης Δρομολογίων.
51. Την αριθμ. 1785/2018 (ΑΔΑ : 6Ξ2Ο7Λ6-ΔΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με
θέμα «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού για της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%,
του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.148.024,19 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.».
52. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις παραίτησης εκτέλεσης δρομολογίων των Λουκόπουλου Νικόλαου
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ), Τσάχαλου Νικόλαου & Γιακουμή Ιωάννη.
53. Το από 19-09-2018 (αριθ. εισ. 285525/4955/20-09-2018) 2ο Πρακτικό Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 60649.
54. Την αριθμ. 1995/2018 (ΑΔΑ : 6ΘΑΡ7Λ6-60Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με
θέμα «Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού για της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%,
του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.148.024,19 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.».
55. Την αριθμ. 2120/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ περί έγκρισης εκτέλεσης των
δρομολογίων που ανατέθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1785/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΔΕ, κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4563/2018, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019.
56. Την αριθμ. 2175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ περί έγκρισης εκτέλεσης των
δρομολογίων που ανατέθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 1995/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΔΕ, κατ΄ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4563/2018, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας-Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και β. τροποποίηση της
αριθμ. 2120/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ.
57. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2016 περί μεθόδου υπολογισμού της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
58. Τις διατάξεις του άρθρου 63, παρ. 2 του Ν. 4415/2016 « …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, κατ΄ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)….».
59. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α/20.09.18) όπου: Στο άρθρο 63 του
ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 30.6.2018 οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 η φράση «των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018» αντικαθίσταται με
τη φράση «των σχολικών ετών 2016-2017, 2017- 2018 και 2018-2019», η φράση «στους
προσωρινούς μειοδότες» αντικαθίσταται με τη φράση «στους προσωρινούς μειοδότες ή
προσωρινούς αναδόχους» και η ημερομηνία «30.6.2018» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι
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31.12.2018». β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) δεν έχουν
αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ
στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018».
60. Την αριθ. 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών –
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων-Οικονομικών-Υποδομών με τίτλο «Μεταφορά μαθητών
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
61. Τις υπ’ αριθμ 319122/14637/11-10-2018 (ΑΔΑ : 6ΥΒΠ7Λ6-3ΕΓ) και 319120/14636/11-10-2018
(ΑΔΑ : 6Ζ9Κ7Λ6-Α3Φ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη δέσμευση πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και ειδικότερα στους Ειδικούς
φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
62. Το με αρ.πρωτ.: 204199/3055/10-10-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας
με συνημμένο τον πίνακα νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, για
την προκήρυξη τους σε διαγωνιστική διαδικασία.
63. Την αριθμ. 2060/2018 (ΑΔΑ : ΨΩΑ67Λ6-4ΨΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ
σχετικά με την « Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 71.191,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορισμός των Επιτροπών Αποσφράγισης-Αξιολόγησης και
Ενστάσεων καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν».
64. Την αριθμ. 323897/5741/22-10-2018 Διακήρυξη της Πρόσκλησης για συμμετοχή σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό
έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 71.191,50 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της
30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
65. Την αριθμ. 2291/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών
προσφορών και ανάδειξη οριστικών αναδόχων της αριθμ. 323897/5741/22-10-2018 διακήρυξης
της πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 71.191,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των
κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
66. Τις με Α/Α 3497 05-11-2018 και Α/Α 3498 05-11-2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για
τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και
2019 και ειδικότερα στους Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.0001
«Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
67. Το με αρ. πρωτ.: 341308/5397/5-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας με
συνημμένο τον πίνακα νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, για
την προκήρυξη τους σε διαγωνιστική διαδικασία.
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68. Τις υπ’ αριθμ πρωτ. 344359/16078/05-11-2018 (ΑΔΑ : 6ΟΟ77Λ6-ΥΥ2) και 344353/16076/0511-2018 (ΑΔΑ : 64ΕΦ7Λ6-0ΒΗ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη δέσμευση πίστωσης
στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και ειδικότερα στους
Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
69. Την υπ’αριθ. 2444/2018 (53η Συνεδρίαση την 09-11-2018 ΑΔΑ: 6Υ517Λ6-ΖΚΖ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με θέμα: «Έγκριση προσφυγής σε 2η
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού
των 74.367,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορισμός των
Επιτροπών Αποσφράγισης-Αξιολόγησης και Ενστάσεων καθώς και την έγκριση παροχής
εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα
προκύψουν».
70. Την αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 Διακήρυξη της Πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό
έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.367,90 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της
30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
71. Το από 21/11/2018 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως αυτή ορίστηκε με την αριθμ. 2060/2018 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και επικαιροποιήθηκε με την αριθμ. 2444/2018 απόφαση, αφού έλαβε υπόψη της την
αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 Διακήρυξη της Πρόσκλησης για 2η διαπραγμάτευση της Π.Ε.
ΗΛΕΙΑΣ (ΑΔΑ : 6ΚΛ17Λ6-884) συνήλθε και συνέταξε το συνημμένο υπό έγκριση πρακτικό
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της ανωτέρω 2Ης διαπραγμάτευσης.
Η Επιτροπή αξιολόγησης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αφού έλαβε υπόψη της αφενός τα
διαλαμβανόμενα στη σχετική διακήρυξη, αφετέρου τις υποβληθείσες προσφορές των συμμετεχόντων
με το συνημμένο πρακτικό διαπίστωσε τα εξής :
“Με την αριθμ. 2060/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, όπως επικαιροποιήθηκε με την 2444/2018 απόφαση, ορίστηκε η τριμελής Επιτροπή
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδοτών, αποτελούμενη από τους:
1. Καραπάνου Καλλιόπη, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ,
ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος
2. Μπέλλος Αντώνιος, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ, ως
μέλος
3. Αθανασακόπουλος Αριστείδης, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλος της ΠΕ Ηλείας της
ΠΔΕ, ως μέλος
Την 19η-11-2018 ημέρα διαγωνισμού Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ., η εν λόγω Επιτροπή συνήλθε
στο Διοικητήριο και στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας, προκειμένου
να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές των συμμετεχόντων στη με αριθμ. πρωτ.
349991/6199/12-11-2018 Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με
διαπραγμάτευση για ανάδειξη μεταφορέων μαθητών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.
Στην Επιτροπή επιδόθηκαν, από την Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών,
εννέα (9) φάκελοι προσφορών, εμπρόθεσμα κατατεθειμένοι και πρωτοκολλημένοι, για τα δρομολόγια
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μεταφοράς μαθητών, όπως περιγράφονται στου πίνακες της ανωτέρω πρόσκλησης για συμμετοχή σε
διαπραγμάτευση.
Οι φάκελοι προσφορών που κατατέθηκαν είναι οι εξής:
1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – Μ.Ε.Π.Ε. (αριθμ. Πρωτ. 360758/6333/19-11-2018).
2. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αριθμ. Πρωτ.360803/6334/19-11-2018).
3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αριθμ. Πρωτ. 361131/6339/19-11-2018).
4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» (αριθμ. Πρωτ. 361145/6340/19-112018).
5. ΤΣΑΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αριθμ. Πρωτ. 361202/6344/19-11-2018).
6. ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (αριθμ. Πρωτ. 361281/6346/19-11-2018).
7. ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. (αριθμ. Πρωτ. 361351/6348/19-11-2018).
8. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (αριθμ. Πρωτ.36412/6350/19-11-2018).
9. ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (αριθμ. Πρωτ.361542/6353/19-11-2018).
Η Επιτροπή, παρουσία του εκπροσώπου της “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ –Μ.Ε.Π.Ε.” κ. Λουκόπουλου
Νικόλαου, και του προσφέροντος κ. Τσάχαλου Νικόλαου, προχώρησε στην αποσφράγιση των
προσφορών και αρχικά εξέτασε τον υποφάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής» και στην συνέχεια τον
υποφάκελο «οικονομική προσφορά». Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 21-11-2018.
Κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι:
1. Στον υποφάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής» του προσφέροντος ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» δε υπήρχε το απόσπασμα ποινικού μητρώου του
εκπροσώπου του συνεταιρισμού κ. Μιαούλη Δημητρίου ούτε και υπεύθυνη δήλωση ότι θα
προσκομιστεί σε περίπτωση που καταστεί μειοδότης. Η επιτροπή αναζήτησε το εν λόγω
δικαιολογητικό από το Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ηλείας, το οποίο παρείχε ισχύον
αντίγραφο ποινικού μητρώου από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.
Επίσης διαπιστώθηκε, ότι στο υποβληθέν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΑΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
του Παραρτήματος ΙΙ της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 Διακήρυξης δεν συμπεριλαμβάνονταν, ως
οφειλόταν, και όσα δρομολόγια έχουν ήδη ανατεθεί στον ανάδοχο από προηγούμενες διαγωνιστικές
διαδικασίες προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης
να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάθεση ή όχι των δρομολογίων.
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 αναφέρεται : «Ειδικά για τα δρομολόγια της
παρούσης διαπραγμάτευσης των οποίων η εκτέλεση έχει σχεδιαστεί με επιβατικά Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και με
μικρά ή μεγάλα λεωφορεία απαιτείται η κατάθεση αναλυτικού πλάνου εκτέλεσης δρομολογίων από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα
σχολεία φοίτησης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ). Στο εν λόγω πλάνο θα
συμπεριλαμβάνονται και όσα δρομολόγια έχουν ήδη ανατεθεί στον ανάδοχο από προηγούμενες
διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της
Διαπραγμάτευσης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάθεση ή όχι των δρομολογίων.
Χρονοδιάγραμμα θα κατατίθεται ακόμα και στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα μόνο
δρομολόγιο».
Η Επιτροπή στη συνέχεια και προκειμένου να διαπιστώσει προηγούμενες αναθέσεις δρομολογίων με
τους αριθμούς κυκλοφορίας των δηλωθέντων οχημάτων στην παρούσα διαπραγμάτευση αναζήτησε
από το Τμήμα Προμηθειών ΠΕ Ηλείας τις αριθμ. 1785/2018, 1995/2018, 2120/2018 & 2175/2018
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με τις οποίες ανατέθηκε η εκτέλεση των δρομολογίων
στους προσωρινούς μειοδότες του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕ Ηλείας για την μεταφορά των
μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, παρατήρησε τα εξής :
Α. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 9771 εκτελεί ήδη τα δρομολόγια :
 ΤΑΠΥ-17Α & ΤΑΠΥ 17Β «ΣΚΑΦΙΔΙΑ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ-ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ» και
«ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ-ΑΓ. ΗΛΙΑΣ-ΣΚΑΦΙΔΙΑ» με χιλιομετρική απόσταση έκαστο
δρομολόγιο 12 χλμ και ώρα έναρξης μαθημάτων την 8:10 και ώρα λήξης την 13:50.
 ΤΑΠΥ-18Α & ΤΑΠΥ 18Β «ΚΟΡΥΦΗ-ΒΡΟΧΙΤΣΑ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ 1ο +2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ» και «ΒΡΟΧΙΤΣΑ-ΚΟΡΥΦΗ» με χιλιομετρική
απόσταση έκαστο δρομολόγιο 5,5 χλμ χωρίς να αναφέρονται οι ώρες έναρξης και λήξης
των μαθημάτων.
Β. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 9784 εκτελεί ήδη το δρομολόγιο :
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ΤΑΠΥ-4Α & ΤΑΠΥ 4Β «ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ-8ο Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ» και «8ο Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ» με χιλιομετρική απόσταση έκαστο δρομολόγιο 2,4 χλμ και ώρα έναρξης
μαθημάτων την 8:10 και ώρα λήξης την 13:30.
Γ. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 9838 εκτελεί ήδη το δρομολόγιο :
 ΤΑΠΗ-4Α & ΤΑΠΗ 4Β «ΒΑΤΣΕΪΚΑ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-Δ.Σ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ» και «Δ.Σ.
ΤΡΑΓΑΝΟΥ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-ΒΑΤΣΕΪΚΑ» με χιλιομετρική απόσταση έκαστο δρομολόγιο 8
χλμ και ώρα έναρξης μαθημάτων την 8:10 και ώρα λήξης την 13:15.


Δ. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 9934 δεν έχει αναλάβει την εκτέλεση δρομολογίου από
προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.
Ε. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ 9746 εκτελεί ήδη το δρομολόγιο :
 ΤΑΠΥ-1Α & ΤΑΠΥ 1Β «ΚΟΥΖΟΥΛΙ-Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ» και «Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑΚΟΥΖΟΥΛΙ» με χιλιομετρική απόσταση έκαστο δρομολόγιο 2 χλμ και ώρα έναρξης
μαθημάτων την 8:10 και ώρα λήξης την 13:30.
ΣΤ. Το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΖ 1021 δεν έχει αναλάβει την εκτέλεση δρομολογίου
από προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας η Επιτροπή ότι η παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων από την
πλευρά του προσφέροντος, δεν έγινε από δόλο αλλά από αβλεψία, αποφάσισε να αποκλείσει και να
μην προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του Συνεταιρισμού ΠΕ
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» μόνο για τα δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-4Α & ΤΜΕΠ-4Β με το αριθμ.
κυκλοφορίας ΤΑΕ 9784 όχημα και για τα δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-6Α & ΤΜΕΠ-6Β με το αριθμ.
κυκλοφορίας ΤΑΕ 9838 όχημα, για τα οποία δεν είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των
μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του
Παραρτήματος ΙΙ και τα ως άνω αναφερόμενα.
2. Ο προσφέρων ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ για το δρομολόγιο ΤΜΕΠ-8Α & ΤΜΕΠ-8Β
δεν διαθέτει την απαιτούμενη έδρα του οχήματος καθώς το όχημα που έχει δηλωθεί έχει
έδρα ΣΑΛΜΩΝΗ και όχι τον τόπο έναρξης ή λήξης του ανωτέρω δρομολογίου ενώ ο
αντιπροσφέρων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» έχει έδρα ΠΥΡΓΟΣ.
3. Στον υποφάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής»
του προσφέροντος ΤΣΑΠΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ διαπιστώθηκε η έλλειψη των κατωτέρω δικαιολογητικών, όπως
αναφέρονται στο άρθρο 11 της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης :
α)Η Υπεύθυνη Δήλωση, δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο, της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει.
β)Φωτοαντίγραφο της Άδειας οδήγησης του οδηγού.
γ)Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδικού μεταφορέα για τους οδηγούς των Δ.Χ.
επιβατικών (ΤΑΞΙ).
δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους ιδιοκτήτες και τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών
(ΤΑΞΙ) ή του μικρού ή μεγάλου λεωφορείου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, με το
προβλεπόμενο περιεχόμενο, καθώς επίσης την σχετική υπεύθυνη δήλωση αντί του ποινικού μητρώου.
ε) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , από την οποία να προκύπτει ότι μέχρι και την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του είναι ενήμερος φορολογικά και ασφαλιστικά.
στ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, καθώς και την σχετική υπεύθυνη δήλωση αντί
του προαναφερόμενου πιστοποιητικού
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
(στην περίπτωση που ο προσφέρων έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς
κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
η) αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης δρομολογίων από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η
ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης, σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα ΙΙ).
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θ) ο Πίνακας 1 ή 2 ή 3, ανάλογα με την περίπτωση, του Παραρτήματος IV, που θα περιλαμβάνουν
τα βασικά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των δρομολογίων και μεταξύ άλλων
την έδρα του κάθε Δ.Χ. οχήματος σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας και σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 102/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2549/Τ.Β/2012).
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή αποφάσισε να αποκλείσει την προσφορά του ΤΣΑΠΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και να μην προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του για τα
δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-10Α & ΤΜΕΠ-10Β
Όλοι οι υπόλοιποι προσφέροντες προσκόμισαν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της αριθ.
Πρωτ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, για τους προσφέροντες
που τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους ήταν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΚΥΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΤΜΕΠ-3Α

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ3Β

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -4Α

41,69

ΤΜΕΠ-4Β

41,69

ΤΜΕΠ-6Α

33,83

ΤΜΕΠ-6Β

33,83

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

34,00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
34,00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
30,11
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
30,11

ΤΜΕΠ- 7Α

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -7Β

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ-8Α

18,17

ΤΜΕΠ- 8Β

18,17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
17,99
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ
15,44
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
17,99
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
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44,70

ΤΜΕΠ- 10Α

44,70

ΤΜΕΠ- 10Β

23,25

ΤΜΕΠ-11Α

23,25

ΤΜΕΠ 11-Β

ΤΜΕΗ-3Α

9,35

ΤΜΕΗ-3Β

9,35

ΤΑΚΥΛ -1Α

15,12

ΤΑΚΥΛ -1Β

15,12

ΤΟ-7Α

10,88

ΤΟ -7Β

10,88

ΤΑΗΛ-1Α

12,67

12,67

ΤΑΗΛ-1Β
ΛΠΥΡ- 2Α
ΛΠΥΡ- 2Β

&

53,51

ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΤΣΑΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΤΣΑΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

15,44
34,50
42,02
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
34,50
42,02
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
14,65
12,56
14,65
12,56
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
12,67
12,42
12,67
12,42
52,97

Δεδομένων των παραπάνω, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, ανά
δρομολόγιο, η Επιτροπή εισηγείται :
1. Την ανάθεση των δρομολογίων στους κατωτέρω οριστικούς αναδόχους ως εξής:

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΚΥΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
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ΤΜΕΠ-3Α

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ3Β

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -4Α
ΤΜΕΠ-4Β

41,69
41,69

ΤΜΕΠ-6Α

33,83

ΤΜΕΠ-6Β

33,83

ΤΜΕΠ- 7Α

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -7Β

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ-8Α

18,17

ΤΜΕΠ- 8Β

18,17

ΤΜΕΠ- 10Α
ΤΜΕΠ- 10Β

44,70
44,70

ΤΜΕΠ-11Α

23,25

ΤΜΕΠ 11-Β

23,25

ΤΜΕΗ-3Α

9,35

ΤΜΕΗ-3Β

9,35

ΤΑΚΥΛ -1Α

15,12

ΤΑΚΥΛ -1Β

15,12

ΤΟ-7Α

10,88

ΤΟ -7Β

10,88

ΤΑΗΛ-1Α

12,67

ΤΑΗΛ-1Β

12,67

ΛΠΥΡ- 2Α
ΛΠΥΡ- 2Β

&

53,51

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

34,00
34,00
30,11
30,11

17,99
17,99
34,50
34,50
12,56
12,56
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
12,42
12,42
52,97

Οι ανωτέρω συμμετέχοντες στη διαδικασία της 2ης διαπραγμάτευσης προσέφεραν την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αριθμ.
349991/6199/12-11-2018 Πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η
διαπραγμάτευση για ανάδειξη μεταφορέων μαθητών και οι προσφερόμενες τιμές δεν
υπερβαίνουν το μέγιστο κόστος, όπως καθορίζεται από την αριθμ. 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ

ΑΔΑ: ΩΑ2Ξ7Λ6-7Ι0
4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Παιδείας, Έρευνας & ΘρησκευμάτωνΟικονομικών-Υποδομών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»
2. Την ανάθεση των δρομολογίων με κωδικό αριθμό ΤΜΕΠ-6Α & ΤΜΕΠ-6Β, στην υποψήφια
ανάδοχο Βλασσοπούλου Ελένη, αν και δεν έχει την αντίστοιχη έδρα, λόγω αποκλεισμού της
‘’Ολυμπιακής Ενωσης’’, για το εν λόγω δρομολόγιο, για τους λόγους που έχουν ήδη
αναφερθεί ανωτέρω.
3. Την κήρυξη των δρομολογίων με κωδικούς ΤΜΕΗ 3Α -ΤΜΕΗ 3Β, ΤΑΚΥΛ 1Α- ΤΑΚΥΛ 1Β,
& ΤΟ 7Α- ΤΟ 7Β, λόγω του ότι δεν κατατέθηκε για αυτά, καμία προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για :
1. Την έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των οικονομικών προσφορών της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης της
Πρόσκλησης για συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής
αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.367,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση
των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
2. Την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της ανωτέρω 2ης Διαπραγμάτευσης βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:
ΜΕΓΙΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
ΔΡΟΜΟΛ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΗΝ ΚΥΑ
ΤΜΕΠ-3Α

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ3Β

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
9,71
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -4Α
ΤΜΕΠ-4Β

41,69
41,69

ΤΜΕΠ-6Α

33,83

ΤΜΕΠ-6Β

33,83

ΤΜΕΠ- 7Α

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ -7Β

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
10,60
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΜΕΠ-8Α

18,17

ΤΜΕΠ- 8Β

18,17

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

34,00
34,00
30,11
30,11

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε.
17,99
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 17,99

ΑΔΑ: ΩΑ2Ξ7Λ6-7Ι0
ΤΜΕΠ- 10Α
ΤΜΕΠ- 10Β

44,70
44,70

ΤΜΕΠ-11Α

23,25

ΤΜΕΠ 11-Β

23,25

ΤΑΗΛ-1Α

12,67

ΤΑΗΛ-1Β

12,67

ΛΠΥΡ- 2Α
ΛΠΥΡ- 2Β

&

53,51

«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

34,50
34,50
12,56
12,56
12,42
12,42
52,97

3. Την ανάθεση των δρομολογίων με κωδικό αριθμό ΤΜΕΠ-6Α & ΤΜΕΠ-6Β, στην υποψήφια
ανάδοχο Βλασσοπούλου Ελένη, αν και δεν έχει την αντίστοιχη έδρα, λόγω αποκλεισμού της
προσφοράς της ‘’Ολυμπιακής Ενωσης’’, για το εν λόγω δρομολόγιο, για τους λόγους που
έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω.
4. Τον αποκλεισμό των προσφορών του συμμετέχοντος ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τα
δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-10Α & ΤΜΕΠ-10Β και του Συνεταιρισμού ΠΕ «ΟλΥΜΠΙΑΚΗ
ΕΝΩΣΗ» για τα δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-4Α & ΤΜΕΠ-4Β και για τα δρομολόγια με
κωδικό ΤΜΕΠ-6Α & ΤΜΕΠ-6Β, σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού.
5. Την
έγκριση
δαπάνης
και
διάθεσης
πίστωσης
ποσού
των
53.257,38
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στους οριστικούς αναδόχους του ανωτέρω πίνακα για την
εκτέλεση των δρομολογίων της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 2ης Διαπραγμάτευσης.
6. Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για τις συμβάσεις που θα προκύψουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με
την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 & 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 02.03.191.0821.01.0001, 02.03.192.0821.01.0001 της Π.Ε. Ηλείας.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ πρωτ. 344359/16078/05-11-2018 (ΑΔΑ : 6ΟΟ77Λ6ΥΥ2) και 344353/16076/05-11-2018 (ΑΔΑ : 64ΕΦ7Λ6-0ΒΗ)Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.5ΤΛ) καταχωρημένη με α/α 2927 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.
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».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται 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).
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 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’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Oρισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 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./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 367881/6435/22.11.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού ΟικονομικούΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ – Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το πρακτικο αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των οικονομικών προσφορών της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης της Πρόσκλησης
για συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευσης προκήρυξης, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε.
Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 74.367,90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων
όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

ΑΔΑ: ΩΑ2Ξ7Λ6-7Ι0
2. Αναδεικνύει ως οριστικούς αναδόχους της ανωτέρω 2ης Διαπραγμάτευσης βάσει των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με
τον παρακάτω Πίνακα:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΓΙΣΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΚΥΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

ΤΜΕΠ-3Α

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

9,71

ΤΜΕΠ3Β

9,81

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

9,71

ΤΜΕΠ -4Α

41,69

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε

34,00

ΤΜΕΠ-4Β

41,69

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε

34,00

ΤΜΕΠ-6Α

33,83

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

30,11

ΤΜΕΠ-6Β

33,83

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

30,11

ΤΜΕΠ- 7Α

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

10,60

ΤΜΕΠ -7Β

16,82

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

10,60

ΤΜΕΠ-8Α

18,17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

17,99

ΤΜΕΠ- 8Β

18,17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Π.Ε.
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ»

17,99

ΤΜΕΠ- 10Α

44,70

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε

34,50

ΤΜΕΠ- 10Β

44,70

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Μ.Ε.Π.Ε

34,50

ΤΜΕΠ-11Α

23,25

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

12,56

ΤΜΕΠ 11-Β

23,25

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

12,56

ΤΑΗΛ-1Α

12,67

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12,42

ΤΑΗΛ-1Β

12,67

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12,42

ΛΠΥΡ- 2Α
ΛΠΥΡ- 2Β

&

53,51

ΚΤΕΛ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.

52,97

3. Αναθέτει τα δρομολόγια με κωδικό αριθμό ΤΜΕΠ-6Α & ΤΜΕΠ-6Β, στην υποψήφια ανάδοχο
Βλασσοπούλου Ελένη, αν και δεν έχει την αντίστοιχη έδρα, λόγω αποκλεισμού της προσφοράς της
‘’Ολυμπιακής Ενωσης’’, για το εν λόγω δρομολόγιο.
4. Αποκλείει τις προσφορές του συμμετέχοντος ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για τα δρομολόγια με
κωδικό ΤΜΕΠ-10Α & ΤΜΕΠ-10Β και του Συνεταιρισμού ΠΕ «ΟλΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ» για τα
δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-4Α & ΤΜΕΠ-4Β και για τα δρομολόγια με κωδικό ΤΜΕΠ-6Α &
ΤΜΕΠ-6Β, σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρω πρακτικού.

ΑΔΑ: ΩΑ2Ξ7Λ6-7Ι0
5. Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ποσού των 53.257,38 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
στους οριστικούς αναδόχους του ανωτέρω πίνακα για την εκτέλεση των δρομολογίων της αριθμ.
349991/6199/12-11-2018 2ης Διαπραγμάτευσης.
6. Εξουσιοδοτεί τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα
προκύψουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ.
Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 & 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ : 02.03.191.0821.01.0001, 02.03.192.0821.01.0001 της Π.Ε. Ηλείας.
Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ πρωτ. 344359/16078/05-11-2018 (ΑΔΑ :
6ΟΟ77Λ6-ΥΥ2) και 344353/16076/05-11-2018 (ΑΔΑ : 64ΕΦ7Λ6-0ΒΗ)Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης.-5ΤΛ) καταχωρημένη με α/α 2927 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής της
Υπηρεσίας.
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 Γραμματέας της Επιτροπής
Αρετή Χαραλαμποπούλου

