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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2918/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 414022/6318/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2918/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων από την έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων
του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
της ΠΔΕ έχει συνάψει συμβάσεις και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018, και έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 21.911,73Ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) όπως
ισχύει», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 62/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

414168/4992/21.12.2018 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. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (από το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, 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., Αυγέρης Σάββας 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 2918/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 4ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης που το
σώμα συμφώνησε ομόφωνα, με τίτλο: «Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων από την έναρξη
διδασκαλίας των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, στους μεταφορείς με τους οποίους η
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της ΠΔΕ έχει συνάψει συμβάσεις και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018,
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 21.911,73Ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους
2018 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/6-9-2016) όπως ισχύει».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 414022/6318/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Ηλείας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
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» περί σύστασης και
συγκρότησης Περιφερειών.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-42012).
3. Την υπ’ αριθμ. 248595/27/12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4309/τ.Β’ /30-12-2016) περί τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Την υπ’ αριθμό 82/2011 (10η συνεδρίαση στις 2-5-2011) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Το ΦΕΚ 211/30-01-2017/ τ. Β’,η αριθμ. 6302/60 και η αριθμ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμό 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 & 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)”, μεταφορά
αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες η σχετική αρμοδιότητα
μεταφοράς μαθητών μεταφέρθηκε από τους Δήμους στις Περιφέρειες.
8. Την υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄/14-6-2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εσωτερικών & Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», στην οποία αναφέρονται οι απαιτούμενες
ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και συγκεκριμένα, οι άμεσες
ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, τα
χορηγούμενα προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των
προβλεπομένων ενεργειών, η καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι
μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
9. Το άρθρο 101 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
10. Την υπ’ αριθμ. 32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/5-9-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων &
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Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-62013 Κ.Υ.Α.
11. Την υπ’ αριθμ. 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/9-9-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την
οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
12. 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.
13. 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.
14. Την υπ’ αριθμ. 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/τ.Β΄/24-9-2014) Απόφαση Υφυπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων περί «Μεταφοράς Μαθητών» και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς
λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης
χωροταξικής κατανομής.
15. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2017-2018 (εκτελούμενα δρομολόγια).
16. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήματος της
μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.
17. Την υπ’ αριθμό 184/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία Εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2018
18. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, διαγωνισμών, τους
οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να
αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι
31.12.2016.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών, β)
υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές
κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016
για χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης
των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με τους ίδιους ή
τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε
περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον
ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και
εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη
αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης.
5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς
μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.δ.
118/2007, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά
από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
6. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) εφαρμόζονται και για τη μεταφορά
μαθητών τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018 -2019.
7. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για τη διενέργεια των οικείων
διαγωνιστικών διαδικασιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τον Ιανουάριο των οικονομικών ετών 2015 και
2016, κατά παρέκκλιση των κειμένων περί δεσμεύσεως πιστώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν και
να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, τηρουμένων
των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας αυτών.
8. Στο τέλος του άρθρου 1 της 24001/2013 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η μεταφορά μαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, όπως αυτή
καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να γίνεται με τους
προβλεπόμενους στο άρθρο 2 της παρούσας τρόπους».”
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19. Την με αρ. πρωτ. 211670/3856/28-07-2017 (ΑΔΑ: 7Ζ4Σ7Λ6-286) διακήρυξη του 2ου Επιμέρους
διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27
του ΠΔ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-ΠΕ Ηλείας, για το σχολικό έτος 2017-2018, 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 3.083.545,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
20. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων
και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις
Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 20162017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών
2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται
νόμιμα εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία
προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
2. Η φράση «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί
με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό
διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για χρονικό
διάστημα έως τις 31.12.2017».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την
εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την
απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς
μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε
φυσική μορφή ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή
ορίζει».
21.Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων
και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις
Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 20162017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών
2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται
νόμιμα εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία
προκήρυξης διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
2. Η φράση «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί
με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό
διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για χρονικό
διάστημα έως τις 31.12.2017».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του
σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης
μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την
εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την
απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς
μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε
φυσική μορφή ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή
ορίζει».
Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ. Α’/22-12-2017 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 28.02.2018». 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 28.02.2018».
22.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).
23. 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.».
24.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.».
25.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: «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».
Κατόπιν των ανωτέρω,
παρακαλούμε, για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Δ.Ε. και τη λήψη
απόφασης
Α. Για την έγκριση παράτασης των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την υπ’ αριθμόν 1979/2017 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε και την αφορα τα δρομολόγια με κωδικούς ΤΑΚ-8Α,ΤΑΚ-8Β, ΤΠΗ -4Α
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,ΤΠΗ-4Β, ΤΜΕΠ-8Α,ΤΜΕΠ-8Β,(αρ.συμβασης 25773/392 με ΑΔΑ:6ΣΙ77Λ6-ΣΓ8 με τον μεταφορέα ΣΥΝ.ΠΕ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ), ΛΠΥ-1A, ΛΠΥ-1Β(όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.1774/2018 απόφαση της
Οικονομικης Επιτροπής, αρ.σύμβασης 26828/415/28-6-2018 με ΑΔΑ: ΩΣΞ37Λ6-ΛΧ9 με τον μεταφορέα
ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.)
Β. Για την έγκριση της αναδρομικής παράτασης των συμβάσεων από 11.9.2018 έως 31.12.2018
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4563/2018.
Γ.Για την έγκριση δαπάνης της παράτασης των αναφερομένων συμβάσεων για την εκτέλεση των δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από τις 11-9-2018 μέχρι τις 31-122018, με τους μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Π.Δ.Ε. έχει συνάψει
συμβάσεις σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την υπογραφή των νέων
συμβάσεων, καθώς και την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων
έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (21911,73€). Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018, συγκεκριμένα τον φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης»(14503,35 €) & τον φορέα 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»(7408,38€) και
Κ.Α. Εξόδου 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
Δ. Για την έγκριση υπογραφής των παρατάσεων των συμβάσεων οι οποίες θα προκύψουν από τις παραπάνω
παραγράφους Α,Β και Γ και εξουσιοδότηση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή των
Αντιπεριφερειαρχών στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων.

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).
 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.
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 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: 414022/6318/18.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας
της Π.Δ.Ε..
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την υπ’ αριθμόν 1979/2017
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και αφορά τα δρομολόγια με κωδικούς ΤΑΚ-8Α,ΤΑΚ8Β, ΤΠΗ -4Α ,ΤΠΗ-4Β, ΤΜΕΠ-8Α,ΤΜΕΠ-8Β, (αρ. συμβασης 25773/392 με ΑΔΑ:6ΣΙ77Λ6-ΣΓ8 με
τον μεταφορέα ΣΥΝ.ΠΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ), ΛΠΥ-1A, ΛΠΥ-1Β(όπως τροποποιήθηκε με την
υπ΄αριθ.1774/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αρ. σύμβασης 26828/415/28-6-2018 με
ΑΔΑ: ΩΣΞ37Λ6-ΛΧ9 με τον μεταφορέα ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε.).
Β. Εγκρίνει την αναδρομικής παράτασης των συμβάσεων από 11.9.2018 έως 31.12.2018 σύμφωνα
τις διατάξεις του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) όπως τροποποιείτε σύμφωνα με τις
διατάξεις των Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και Ν. 4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α/20.09.18).
Γ. Εγκρίνει τη δαπάνη της παράτασης των αναφερομένων συμβάσεων για την εκτέλεση των
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων από τις 119-2018 μέχρι τις 31-12-2018, με τους μεταφορείς με τους οποίους η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
της Π.Δ.Ε. έχει συνάψει συμβάσεις σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις της Οικονομικής

ΑΔΑ: 699Μ7Λ6-9ΔΩ
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών
διαδικασιών και την υπογραφή των νέων συμβάσεων, εγκρίνει διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού
είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (21.911,73€). Η δαπάνη
βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018, συγκεκριμένα τον
φορέα 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»(14.503,35 €) & τον φορέα 192 «Υπηρεσίες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»(7.408,38€) και Κ.Α. Εξόδου 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς
μαθητών».
Δ. Εγκρίνει την υπογραφή των παρατάσεων των συμβάσεων οι οποίες θα προκύψουν από τις
παραπάνω παραγράφους Α,Β και Γ και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους
Αντιπεριφερειάρχες στους οποίους έχει αναθέσει τις αρμοδιότητες με απόφασή του για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

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
Γεώργιος Σταθούλιας

