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ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 2941/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 404223/5836/17.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 2941/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης
μέχρι του ποσού των 1.700,00 ευρώ για a) τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη
γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β)
τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου για
το σχολικό έτος 2017-2018.», 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 2941/2018
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης επιδότησης μαθητών/τριών και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των
1.700,00 ευρώ για a) τη μεταφορά τους με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των
νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον είναι ενήλικοι και β) τη χορήγηση μηνιαίου
επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου για το σχολικό έτος 20172018.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 404223/5836/17.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας 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΄/11.4.2012).
3. Την υπ’ αριθμ. 248595/27.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4309/30.12.2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί «Τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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. Την υπ’ αριθμό 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το
χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500,00€) ευρώ.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Β΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχτηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας όπου ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Τις υπ’ αριθμό 6302/60/9.1.2017 & 6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ Β΄ 211/30.1.2017) αποφάσεις του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με τις οποίες έγινε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε
περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα. Με την υπ’ αριθμ.
33550/364/3.2.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. οικ.
6296/59/9.1.2017 απόφασης Περιφερειάρχη “Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που
ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας” (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/30.1.2017)» (ΦΕΚ 529/τ.Β΄/22.2.2017).
10. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1.3.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Oρίστηκαν οι
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 111/τ.ΥΟΔΔ/9.3.2017).
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11. Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14.3.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε
περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/τ.Β΄/24.3.2017).
12. Την υπ’ αριθμό 157/2016 (ΑΔΑ: ΩΤΝΓ7Λ6-ΦΝΨ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
οικονομικού έτους 2017, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017
καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε. με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών
Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και ενσωμάτωση
των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών ΑσθενώνΗ Ελπίδα», η οποία αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 5581/13.1.2017 (ΑΔΑ:
7ΥΙΔΟΡ1Φ-0ΨΧ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
13. Την αριθ. 70536/1192/15-03-2017 (ΦΕΚ 1033/τ.Β΄/ 27-03-2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αιτωλ/νίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού καθώς και των
προϊσταμένων αυτής.
14. Τα άρθρα 7, 8 και 9 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012), σύμφωνα με το οποίο: «1. Στην
παράγραφο Η΄ του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 προστίθεται με έναρξη ισχύος από 1.7.2013
εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης
αυτής», 2. …, 3. Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
Περιφερειών…».
15. 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.
16. 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.
17. Την υπ’ αριθμ. 32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375/τ.Β΄/5.9.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων &
Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11.6.2013
Κ.Υ.Α.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Την υπ’ αριθμ. 27577/6-9-2016 (ΦΕΚ 2908/τ.Β΄/13-9-2016) με την οποία τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε
η υπ’ αρ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. (1449Β΄/14-6-2013).
22. 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.
23. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2015-2016 (εκτελούμενα δρομολόγια).
24. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου ζητήματος της
μεταφοράς των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017.
25. Την υπ’ αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας σύμφωνα με την οποία: α) εγκρίθηκε η οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης
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για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω
αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών, β) εγκρίθηκε η συγκρότηση ομάδων
δρομολογίων ανά Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια της οικονομικότητας και της εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού και γ) εξουσιοδοτήθηκαν
οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες ανά Περιφερειακή Ενότητα (Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας), για την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
26. 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.
27. Την υπ’ αριθμ. 127/31-10-2016 (ΑΔΑ:73ΠΒ7Λ6-ΓΗΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017
28. Την υπ’ αριθμ. 35/23-2-2017 (ΑΔΑ:6ΞΟΒ7Λ6-0Ι4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 127/2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας 2017»
29. 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, 2018-2019 & 20192020.
30. Την με αριθμό 229584/5620/08-09-2016 (ΑΔΑ : Ψ7Σ57Λ6-ΔΡΕ) διακήρυξη του 1ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη μεταφορά
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
31. Την με αριθμό 325236/8357/09-12-2016 (ΑΔΑ : ΨΝΜΖ7Λ6-823) διακήρυξη του 2ου Επιμέρους
Διαγωνισμού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη μεταφορά
μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017.
32. Τις αριθ. 1090/2017 & 1091/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας , με τις οποίες εγκρίθηκε η λήξη των διαγωνιστικών διαδικασιών του 1ου & 2ου επιμέρους
διαγωνισμών αντίστοιχα της Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Π.Δ.Ε. για τα σχολικά έτη 2016-2017 , 2017-2018 , 2018-2019 & 2019-2020.
33. Την δημοσίευση της αριθ. 212349/2785/31-07-2017 (6Β827Λ6-3ΗΜ) διακήρυξης του 3ου Επιμέρους
Διαγωνισμού 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 2017-2018 συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 5.651.100,98€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
34. 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
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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».”
35. 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 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.».
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36. Την αριθ. 1377/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με
την οποία παρατάθηκαν οι συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Αιτωλ/νίας
σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι 31.12.2017 , όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις αριθ.
1467/2017 & 1646/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
37. Την αριθ. 1681/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 2269396/3536/03-102017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το
σχολικό έτος 2017-2018, με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 31.12.2017, και έγκριση δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα της Π.Ε.
Αιτωλ/νίας μέχρι του ποσού των 13.088.45 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η παροχή
εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλ/νίας για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
που θα προκύψουν.
38. Την αριθ. 2136/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την
οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 308612/4206/16-112017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το
σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 72.913,30 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) ,
όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 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 30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του ΔΣΑ, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
39. Την υπ’ αριθμό 184/ 14-11-2017 (19η συνεδρίαση στις 14-11-2017, ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία «Εγκρίθηκε Ο
Προϋπολογισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 ».
40. Την με αριθμό 2182/12.12.2017(53η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 7ΧΗ67Λ6-6Η0) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της αριθ.1326/2016 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 20162017, η ανάθεση των οποίων έχει εγκριθεί με την αριθ. 1090/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και
χρονική ισχύ των συμβάσεων μέχρι 31.12.2016, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 63
του Ν.4415/2016, έχει εγκριθεί η παράταση τους μέχρι 30.06.2017 με την αρ.8/2017 απόφαση και έχει
τροποποιηθεί με τις αριθμ.1001/2017 & 1655/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που
αφορά την τιμή εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχ.έτους 2016-2017, όπως αυτά εκτελούνται από
12/09/2016 από τους μεταφορείς Βασιλείου Γεώργιο και Πλατανιά Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 περί προσαρμογής των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσής
τους. »
41. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Τ.Α’/22-12-2017) «Αδειοδότηση διαστημικών
δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση 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».
42. 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».
43. Την με αριθμό 2390/28.12.2017(55η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 61ΟΗ7Λ6-17Δ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης προσφορών της αριθ.345982/4713/11-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 73.630,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
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2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 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
30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια
του ΔΣΑ, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
44. Την με αριθμό 2391/28.12.2017(55η Συνεδρίαση, ΑΔΑ: 61Ν97Λ6-ΓΕΠ) απόφαση της Οικονομικής
επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης &
αξιολόγησης προσφορών της αριθ. 349857/4740/13-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την ανάθεση εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 72.188,09 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τη
διαδικασία της διαπραγμάτευσης , χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) , όπως έχει τροποποιηθεί με τις
διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 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
30.06.2018 ή μέχρι την ολοκλήρωση του 4ου Επιμέρους διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια
του ΔΣΑ, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από
την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
45. Την με αριθμό 10/2018 (1η Συνεδρίαση στις 05.01.2018, ΑΔΑ: Ω7ΞΒ7Λ6-Λ84) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής της Π.Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ
200/τ.Α΄/22-12-2017), των συμβάσεων που έχουν προκύψει με την με αριθμό 1377/2017 (33η Συνεδρίαση
στις 04.09.2017, ΑΔΑ: 62937Λ6-Ι22) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ.: 1467/2017 (37η Συνεδρίαση στις 25.09.2017,
ΑΔΑ:ΨΓΓΝ7Λ6-6ΓΠ) και 1646/2017 (41η Συνεδρίαση στις 10.10.2017, ΑΔΑ: 7Σ7Μ7Λ6-3ΝΘ),
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. & Έγκριση δαπάνης»
46. Την υπ’αριθμ.227/2018 (8η Συνεδρίαση στις 12.02.2018) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νίας στα
πλαίσια του μαθήματος κολύμβησης για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
μέχρι του ποσού των 20.199,41 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
47. Την υπ’αριθ. 298/2018 (10η Συνεδρίαση την 02.03.2018 ΑΔΑ:ΩΕΡΘ7Λ6-ΒΧΓ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 59.220,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
48. Την υπ’αριθμ.389/2018(11η Συνεδρίαση 05.03.2018, ΑΔΑ:ΩΓ3Γ7Λ6-ΗΤΦ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής
αρμοδιότητας, Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι
του ποσού των 62.084,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
49. Την υπ’αριθμ.: 390/2018(11η Συνεδρίαση 05.03.2018, ΑΔΑ:ΨΧΘ47Λ6-15Α) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης , χωρικής αρμοδιότητας,
Π.Ε. Αιτωλ/νίας για το σχολικό έτος 2017-2018 , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των
20.124,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
50. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Επιδότηση μαθητών» της προαναφερόμενης 24001/2013 Κ.Υ.Α. σύμφωνα με
τις οποίες:
«1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά
ασύμφορη και οι μαθητές: α. έχουν εγκατασταθεί σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά
και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται μηνιαίο επίδομα 85 €. β.
μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων επιτρόπων τους, χορηγείται
επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής (μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος
ίσο με 0.35 ευρώ ανά χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω επίδομα
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 ευρώ ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ.
2. Τα επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται από την οικεία Περιφέρεια σ’
εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών, ή στους ίδιους τους μαθητές εάν
αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι όπως
βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιδόματα
μπορούν να χορηγούνται προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί τόσο ο διαγωνισμός όσο και οι άλλες διαδικασίες
ανάθεσης της μεταφοράς των μαθητών αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση όπου δεν είναι εφικτή η μεταφορά.
3. α. Σε περίπτωση όπου μαθητές μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το
μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (1.α.) περίπτωσης καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά. β. Σε περίπτωση
όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, οι οποίοι φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες

ΑΔΑ: 680Β7Λ6-208
με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το επίδομα της ανωτέρω
(1.β.) περίπτωσης καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών
της ιδίας οικογένειας.
4. Τα ανωτέρω (α, β) επιδόματα δεν μπορούν να καταβάλλονται ταυτόχρονα στον ίδιο μαθητή.»
Επίσης, τις διατάξεις του άρθρου 8 «Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών» της 24001/2013 Κ.Υ.Α. σύμφωνα
με τις οποίες:
«1) Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ στα
όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές. 2Α) Το συνολικό ποσό
με το οποίο οι Περιφέρειες επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα των
επιμέρους ποσών για τη μεταφορά η οποία πραγματοποιείται με: (α) τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη δημοτική
συγκοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Α, (β) τα ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων σύμφωνα με
το άρθρο 2, κεφ. Β, (γ) δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ, (δ) την
επιδότηση του άρθρου 3, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας.»
51. Την με αριθμό 1339/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΠΡ7Λ6-Λ5Φ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε συνολικά δαπάνη επιδότησης για α) τη μεταφορά τους με
ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα ή των νομίμων επιτρόπων τους ή των ίδιων μαθητών εφόσον
είναι ενήλικοι και β) τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος λόγω εγκατάστασης σ’ άλλη κατοικία πλησίον του
σχολείου για το σχολικό έτος 2017-2018».
52. Το με αριθμό πρωτ. 184105/2674/14-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης προς τις Διευθύνσεις
Α/θμιας και β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλοακαρνανίας και τα σχετικά έγγραφα-απαντήσεις των σχολείων
σχετικά με τους δικαιούχους επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/Τ.Β’/2013).
53. Την με αριθμό 1481/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
54. Τις με αριθμό 2321/2017 , 2322/2017 , 585/2018 και 587/2018 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
55. Το γεγονός ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας κατά την τρέχουσα
σχολική περίοδο 2017-2018 επιβάλλεται η μεταφορά των μαθητών/μαθητριών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την έναρξη της σχολικής περιόδου.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Εισηγούμαστε όπως προβείτε
Στην έγκ ριση δαπ άνης επι δότησης μ αθητών/ τριών και τη διάθεση πίστωσης μέχρι το υ
συνολικού ποσού των 1.700,00 ευρώ, όπ ως προκύπτει από την παρακ άτω συνημ μένη
οικονομική κα τάσ ταση των δικαιούχ ων επιδότησης σύμφωνα με το ά ρθρο 3 της ΚΥΑ
24001/2013 (ΦΕΚ 1449/ τΒ’/2013) για το σχο λικό έτος 2017 -2 018. Η δαπά νη βαρύ νει τον
προϋπολογισμό έτο υς 2018 της Περιφερει ακής Ενότητας Αιτωλοα καρ νανίας και θα
καταβληθεί α νά γο νέα ή επίτροπο ή ε νήλικο μ αθητή/τρια . Η μ ετα φορά των μ αθητών/ τριώ ν
αυτώ ν είναι αδύνα τη ή ασύμφορ η κατά τις δια τάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 24001/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (παρ. 1α.
του άρθρου 3 της αριθ. 24001/2013 ΚΥΑ) 85 ΕΥΡΩ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ
ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)

Α/Α

ο

1

1 ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2

3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ο

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20172018 (10 ΜΗΝΕΣ *85 ΕΥΡΩ
ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ)

Β/ΘΜΙΑ

ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

850

Β/ΘΜΙΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

850

ΣΥΝΟΛΟ

1700

Η δαπάνη αφορά μεταφορά μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2017-2018, βαρύνει τον
προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα τους ειδικούς
φορείς 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και
Κ.Α. Εξόδου 0821.02.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών», για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί, ανά βαθμίδα

ΑΔΑ: 680Β7Λ6-208
εκπαίδευσης, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας έτους2018.

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.
 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.
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 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: 404223/5836/17.12.2018 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη επιδότησης μαθητών/τριών και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του συνολικού ποσού
των 1.700,00 ευρώ, όπως προκύπτει από την παρακάτω συνημμένη οικονομική κατάσταση των
δικαιούχων επιδότησης σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/τΒ’/2013) για το
σχολικό έτος 2017-2018. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και θα καταβληθεί ανά γονέα ή επίτροπο ή ενήλικο μαθητή/τρια. Η
μεταφορά των μαθητών/τριών αυτών είναι αδύνατη ή ασύμφορη κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 24001/2013.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (παρ. 1α.
του άρθρου 3 της αριθ. 24001/2013 ΚΥΑ) 85 ΕΥΡΩ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΟΝΕΑ Ή ΑΣΚΟΥΝΤΟΣ
ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΤΗ)

Α/Α

ο

1

1 ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2

3 ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ο

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 20172018 (10 ΜΗΝΕΣ *85 ΕΥΡΩ
ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ)

Β/ΘΜΙΑ

ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

850

Β/ΘΜΙΑ

ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

850

ΣΥΝΟΛΟ
1700
Η δαπάνη αφορά μεταφορά μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2017-2018,
βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και
συγκεκριμένα τους ειδικούς φορείς 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και 192
«Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και Κ.Α. Εξόδου 0821.02.1235 «Δαπάνες Μεταφοράς
Μαθητών», για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, αποφάσεις ανάληψης

ΑΔΑ: 680Β7Λ6-208
υποχρέωσης για τη δέσμευση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας έτους 2018.

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

