INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.18 13:30:13
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΡΙΘ7Λ6-ΝΕ7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Πάτρα 18 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ: 383891/4704
ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2780/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 365571/4792/4.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2780/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας 6ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια παρακολούθησης του
μαθήματος κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 43.488,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», για δικές σας
ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 59/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

388223/4768/06.12.2018 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 – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος, Σύρμος Γεώργιος και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 2780/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση διενέργειας 6ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια παρακολούθησης του μαθήματος
κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 43.488,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 365571/4792/4.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Σύμφωνα με:
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’/30.12.2016με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4.
Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
5.
Το άρθρο 7 και άρθρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά
αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
6.
Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3414/2005».
7.
Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο».
8.
Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κύρωση της από 26-08-2015 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102).
9.
Τις διατάξεις του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ
284/τ.Α/1977) «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις».
10.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
11.
Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι.
και άλλες διατάξεις».
12.
Την υπ’ αριθμ. 56902/215/19.05.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/τ.Β΄/02-06-2017) «Τεχνικές
Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
13.
Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
14.
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
15.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά
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πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε
ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού.
16.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του ο ανωτέρω νόμος θεσπίζει κανόνες α) για τις διαδικασίες
προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του βιβλίου Ι (άρθρα 2 έως 221), β) για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημοσίων
συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙΙ (άρθρα 2 και 222
έως 338), γ) για τη διακυβέρνηση, οι οποίοι εφαρμόζονται, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρθρα 339έως 344),
από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και δ) για την έννομη προστασία κατά την σύναψη των
συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374).
17.
Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
18.
Τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 176 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τΑ΄/2010), το οποίο
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) σύμφωνα με το οποίο η
Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της
περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
19.
Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
20.
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
21.
Την υπ΄αριθμ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μάιου 2014 και το από 25/08/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
22.
Το άρθρο 7ο του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206Α’), «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο
σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης
αυτής», «Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών».
23.
Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρθρο 46 «πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
24.
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
25.
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». και ειδικά το άρθρο 2 του Κεφ. Γ' (εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη
διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων η Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών).
26.
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.
27.
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).
28.
Την υπ' αριθμ. 68/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017,
2017 2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00 € ευρώ
με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των
επιμέρους διαγωνισμών» (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ).
29.
Την υπ’ αριθμ. 741/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα
σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 55.000.000,00 € ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση
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των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής
καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και συγκρότηση Επιτροπών του ανωτέρω διαγωνισμού».
30.
Την υπ’ αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2018».
31.
Τις υπ’ αριθμ. 1006/2016, 1045/2016, 1121/2016, 1213/2016, 1312/2016, 1351/2016, 1412/2016,
1608/2016, 1655/2016, 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017, 163/2017, 247/2017, 405/2017, 406/2017,
738/2017, 739/2017, 740/2017, αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών της
επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια (184929/5247/13-7-2016
διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς
διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020).
1.
Την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018» όπως
αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφού
ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 293717/29.11.2017 απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση
27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις
19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού
έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την
απόφαση 37/2018 (6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την
Β’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 56/2018 (7η Συνεδρίαση στις
25.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Γ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού
έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 87656/08.05.2018
(ΑΔΑ:ΨΦΟΥΟΡ1Φ-ΥΜ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 97/2018 (12η Συνεδρίαση στις 25.6.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Δ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 135049/12.07.2018 (ΑΔΑ:75Ι8ΟΡ1Φ-ΧΦΧ)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την
απόφαση 107/2018 (13η Συνεδρίαση στις 16.7.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε
την Ε’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. 152483/03.08.2018 (ΑΔΑ:6ΔΥΓΟΡ1Φ-ΧΕΝ) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.Με την απόφαση 149/2018 (17η
Συνεδρίαση στις 11.9.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την ΣΤ’ τροποποίηση του
Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.
196385/26.09.2018 (ΑΔΑ:ΩΖΓΒΟΡ1Φ-3Σ2) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 223/2018 (21η Συνεδρίαση στις 15.11.2018), το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Ζ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της
Περιφέρειας
2.
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 Ασθενών-Η Ελπίδα».
3.
Το με αριθμό πρωτ116090/1785/16-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με την χωροταξική κατανομή των μαθητών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το
σχολικό έτος 2018-2019.
4.
Τα με αριθμό πρωτ.1288/26-01-2018 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτωλ/νίας, την με αριθμό πρωτ. 5592/26-04-2018 όμοιά της, την με αριθμό πρωτ. 6140/07-05-2018 Απόφαση
του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας που αφορά την μεταφορά μαθητών εκτός χωροταξικής
κατανομής, τις με αριθμό πρωτ. ΦΕ 9/2623/2-04-2018 και ΦΕ9/2904/17-04-2018 αντίστοιχα, Αποφάσεις του
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας σχετικά με την χωροταξική κατανομή των μαθητών της
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2018-2019.
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5.
Την με αριθμό πρωτ. 120406/1270/19-04-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού,
σύμφωνα με το οποίο η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δεν διαθέτει ίδια μέσα για την μεταφορά των μαθητών.
6.
Το με αριθμό πρωτ. 116050/1781/16-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας προς τους Δήμους του Νομού Αιτωλοακαρνανίας περί χαρακτηρισμού αστικής περιοχής και
ιδία μέσα.
7.
Τα με αριθμό πρωτ.: α) 2981/19-04-2018 έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, β) 4103/18-04-2018 έγγραφο
του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, γ) 3426/19-04-2018 έγγραφο του Δήμου Αμφιλοχίας, δ) 2342/04-05-2018
έγγραφο του Δήμου Θέρμου ε) 753/24-05-2018 έγγραφο του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου, στ) 2870/23-04-2018
έγγραφο του Δήμου Ξηρομέρου, σύμφωνα με τα οποία, αφενός οι Δήμοι ή μέρος αυτών δεν έχουν
χαρακτηριστεί ως «αστική περιοχή» σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.2963/2001
(ΦΕΚ268/τ.Α΄/23-11-2011) και τα οριζόμενα στην Υ.Α. αρ. οικ.Β.54871/4060/2003 (ΦΕΚ1364/τ.Β΄/23-092003) και αφετέρου ότι δεν διαθέτουν ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν σε
σχολεία του Δήμου τους. Το με αριθμό πρωτ. 7256/25-04-2018 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας σύμφωνα με
το οποίο αφενός μεν ο ως άνω Δήμος έχει χαρακτηριστεί ως αστική περιοχή, δυνάμει της με αριθμό 72/08-062016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, αφετέρου δεν έχει τη δυνατότητα μεταφοράς
των μαθητών λόγω της μη επάρκειας οχημάτων και προσωπικού.
8.
Το με αριθμό πρωτ. 116069/1783/16-04-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και την με αριθμό
πρωτ. 6294/17-4-2018 σχετική απάντηση της με τα εγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ
Μεσολογγίου.
9.
Το με αριθμό πρωτ. 116076/1784/16-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου και την με αριθμό πρωτ.
20980/17-4-2018 σχετική απάντηση τηςμε τα εγκεκριμένα τακτικά δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ Αγρινίου.
10.
Το με αριθμό πρωτ. 116057/1782/16-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας προς τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
11.
Το με αριθμό πρωτ.118313/13976/19-4-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
σχετικά με τα εγκεκριμένα δρομολόγια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.
Το με αριθμό πρωτ.119558/1835/18-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας περί σύστασης ομάδας εργασίας για την υλοποίηση της μεταφοράς μαθητών δημοσίων
Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2018-2019.
Το με αριθμό πρωτ.165786/2392/29-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με το
συνημμένο παράρτημα και πρακτικό.
12.
Tην υπ΄ αριθμόν 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.
13.
Tην υπ΄ αριθμόν 188894/2187/19-06-2018 Διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) 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 μέχρι του ποσού των
4.742.054,31€ με Φ.Π.Α.(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των
υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής του
καυσίμου έως 2%).
14.
Την με αριθμό 1786/2018 (44η Συνεδρίαση στις 11.09.2018,ΑΔΑ:ΩΩΣ67Λ6-18Π) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα«Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των
Οικονομικών Προσφορών του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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, μέχρι του ποσού των 4.742.054,31 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής».
15.
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 31.12.2018». β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
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«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».
16.
Την με αριθμό 1932/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα«Έγκριση 2ου Πρακτικού
Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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,
μέχρι του ποσού των 4.742.054,31 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
17.
Την με αριθμό 2053/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 3ου Πρακτικού
Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 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,
μέχρι του ποσού των 4.742.054,31 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής»
18.
Την με αριθμό 2054/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθμ. 299397/3654/02.10.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας & Β/
θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 67.282,30 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ»
19.
Την με αριθμό 2057/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθμ. 303162/3726/04.10.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας & Β/
θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 73.584,58 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
20.
Την με αριθμό 2168/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθμ. 323097/4133/19.10.2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας & Β/
θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.163,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
21.
Την με αριθμό 2280/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της υπ’αριθμ. 304999/3765/05-10-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας & Β/
θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 67.582,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
22.
Την παρ.5 του άρθρου 1 της 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Εσωτερικών – Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων-Οικονομικών-Υποδομών.
23.
Την υπ’ αριθμ 3567/13-11-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη δέσμευση πίστωσης στον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας έτους 2018 και ειδικότερα στον Ειδικό φορέα Ε.Φ.
191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.1235 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
24.
Το με αρ.πρωτ.: 362096/5329/20-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας με συνημμένο τον πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια παρακολούθησης
του μαθήματος κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων σχολικού έτους 2018-2019, για την προκήρυξη τους
σε διαγωνιστική διαδικασία.
Κατόπιν των ανωτέρω :
Εισηγούμαστε:
1.
Την Έγκριση διενέργειας 6ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια παρακολούθησης του μαθήματος κολύμβησης καθώς και νέων
αιτημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 43.488,04€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2.
Την Έγκριση του Σχεδίου Πρόσκλησης
3.
Τη σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων της Διαπραγμάτευσης κατόπιν κλήρωσης
μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 26 του
ν.4024/2011.
4.
Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους
έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που θα
προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του Υπ. Οικονομίας, με

ΑΔΑ: ΩΡΙΘ7Λ6-ΝΕ7
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.
H δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018-2019 και τον Κ.Α.Ε:
02.191.0821.01.1235 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Πετρόπουλο Κων/νο, Περιφερειακό Σύμβουλο και
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του ζήτησε να εκφωνήσει 12 αριθμούς από κατάσταση με
τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που
πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, της οποίας
δεν γνώριζε την αντιστοιχία ονομάτων και αριθμών προκειμένου να προκύψουν τα τρία μέλη της
Επιτροπής Αξιολόγησης της εν λόγω διαπραγμάτευσης και τυχόν επαναληπτικής διαπραγμάτευσης
με τους αναπληρωματικούς τους και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων με τους
αναπληρωματικούς τους.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών της
διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Καπλάνη Χριστόφορος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως πρόεδρο
2. Δεληγιάννης Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Κουτσομπίνας Ζώης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αναπληρωματικά μέλη
1. Σκανδάλου Ξανθή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Βλάχος Κων/νος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Πεσίνης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Ενστάσεων της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
1. Βέλλιος Κων/νος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως πρόεδρο
2. Μοίρη Αλεξάνδρα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καρατζογιάννης Ανδρέας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Καραπάνος Απόστολος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Πεταρούδας Κων/νος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
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».
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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).
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 «Ορισμού 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: 365571/4792/4.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού
Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει την διενέργεια 6ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση

προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια παρακολούθησης του μαθήματος
κολύμβησης καθώς και νέων αιτημάτων για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 43.488,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

2.

Εγκρίνει το Σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της ανωτέρω διαπραγμάτευσης.

3.

Συστήνει τις Επιτροπές Αξιολόγησης και Ενστάσεων της διαπραγμάτευσης κατόπιν

κλήρωσης μεταξύ των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τις
συνημμένες καταστάσεις και με βάση τα ισχύοντα στο άρθρο 26 του ν.4024/2011, ως εξής:
Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών της Διαπραγμάτευσης:
Τακτικά μέλη
1. Καπλάνης Χριστόφορος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως πρόεδρο
2. Δεληγιάννης Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3. Κουτσομπίνας Ζώης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αναπληρωματικά μέλη
1. Σκανδάλου Ξανθή, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Βλάχος Κων/νος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Πεσίνης Παναγιώτης, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Επιτροπή Ενστάσεων της Διαπραγμάτευσης:
Τακτικά μέλη
1. Βέλλιος Κων/νος, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως πρόεδρο
2. Μοίρη Αλεξάνδρα, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Μπαϊρακτάρης Δημήτριος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Αναπληρωματικά μέλη
1. Καρατζογιάννης Ανδρέας, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ως αναπληρωτής πρόεδρος
2. Καραπάνος Απόστολος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
3. Πεταρούδας Κων/νος, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

4.

Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους

έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων που
θα προκύψουν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφασης του 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.
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H δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018-2019 και τον
Κ.Α.Ε: 02.191.0821.01.1235 και έχει εκδοθεί για το σκοπό αυτό η αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
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
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος

