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ΠΡΟΣ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 296/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Η από 5.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.Τμήμα Προμηθειών.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 296/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση διενέργειας 17ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το
σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει
διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.118,51 € συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Σταθούλιας Γεώργιος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 6/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

43555/438/08.02.2019 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. Γαβριηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Σταθούλιας Γεώργιος, 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 και Σύρμος Γεώργιος, 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 296/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 57ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση διενέργειας 17ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε
περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού
προϋπολογισμού 123.118,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την από 5.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Δ.Ε.-Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
όπως ισχύουν και ιδίως:
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [κατά τις διατάξεις που ισχύει]
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [κατά τις διατάξεις
που ισχύει]
11. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
16. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
17. 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’.
18. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
19. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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20. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
21. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, με τις οποίες κωδικοποιούνται οι διατάξεις περί
προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίζονται συναφή θέματα.
22. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει.
23. 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.
24. Το Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
Νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
25. 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».
26. 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.
27. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
28. 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.
29. Τις διατάξεις της παρ. 8 της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί της
προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου και του άρθρου 83 του ίδιου νόμου περί της έδρας των ΕΔΧ αυτοκινήτων.
30. Την υπ’ αριθμ. 102/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 132/2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2549/Τ.Β/2012) «Καθορισμός εδρών
των ΕΔΧ αυτοκινήτων της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 83 του Ν.4070/2012»
31. Το υπ’ αριθμ. οικ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
με θέμα «Διευκρινήσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις περιφέρειες κατά τα
οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ»
32. 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)
33. 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)
34. 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 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»
35. Την υπ΄ αριθμ. 1006/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ πρωτ. 184929/5247/13-72016 διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017- 2018, 20182019 & 2019-2020, 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) (Α/Α συστήματος: 26346)»
36. Την αριθμ. 1042/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση κατάρτισης των όρων διενέργειας Επιμέρους Διαγωνισμού για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας
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(Π.Ε. Αχαϊας) στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 2% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, του επιμέρους διαγωνισμού μέχρι
του ποσού των 1.904.026,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και Συγκρότηση Επιτροπών του διαγωνισμού»
37. Tην υπ΄ αριθμ. 1045/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα
πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 27365 (184929/5247/13-7-2016 διακήρυξη για την εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.
38. To με αριθμό 2017-105150 (17-320068-001) αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της
παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων SIMAP
39. Την υπ’ αριθμ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-1-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
40. Την υπ’ αριθμ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Ε.Κ. 111/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./9.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
41. Την υπ΄αριθμ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΕΚ 1018-Β/24.3.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
42. 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 »
43. Την υπ. αριθμ.184/14-11-2017 (ΑΔΑ: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω
απόφαση βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 (ΑΔΑ ΩΕΤΡ0Π1Φ-ΧΧΦ) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
44. Τις υπ’ αριθμ 2114 /149430/7086/09-05-2018 & 2115 149436/7087/09-05-2018 Αποφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης .
45. Το υπ’ αριθμ 140776/6761/08-05-2018 έγγραφο του τμήματος Παιδείας της Διευθ/σης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αχαΐας σύμφωνα με το οποίο μας διαβιβάστηκαν οι πίνακες των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού
έτους 2018-2019
46. Την υπ’ αριθμ 951/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « 1)Έγκριση διενέργειας 4ου
Επιµέρους Διαγωνισµού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού µμειοδοτικού διαγωνισµού
(Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού,
μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από Οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής και 2) Τη σύσταση των Επιτροπών
Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παραλαβής του διαγωνισµού
47. Την υπ΄ αριθμ. 1444/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:
ΩΖΛΒ7Λ6-8ΡΨ) με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ.
182047/8213/12-06-2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό
έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.»
48. Την υπ΄ αριθμ. 1874/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΔΑ:
ΩΑΣΝ7Λ6-Ρ66 με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ’ αριθμ.
182047/8213/12-06-2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία
του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό
έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α
49. Tις διατάξεις του άρθρου 63 παρ2.γ του Ν.4415/2016 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του
Ν.4563/2018
Κατόπιν των ανωτέρω
Παρακαλούμε για την εισήγηση σας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
1. Έγκριση διενέργειας 17ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
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Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, συνολικού προϋπολογισμού 123.118,51 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ.
2. 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.
3. Την έγκριση του επισυναπτόμενου τεύχους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση καθώς και της περίληψης
του τεύχους.
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 την οποία
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74.
Για την εν λόγω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 1218/4-2-2019, 1223/4-2-2019, 320/2-1-2019, 382/3-12019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Εν συνεχεία, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καπράλο Σπυρίδωνα, Περιφερειακό Σύμβουλο και
αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του ζήτησε να εκφωνήσει 12 αριθμούς από κατάσταση
με τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 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 επαναληπτικών
διαπραγματεύσεων με τους αναπληρωματικούς τους και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων με
τους αναπληρωματικούς τους.
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
i. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ως
πρόεδρο
ii. ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
iii. ΜΟΥΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
i.
ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
ii.
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
iii.
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κατόπιν των παραπάνω τα μέλη της επιτροπής Ενστάσεων της διαπραγμάτευσης έχουν ως εξής:
Τακτικά μέλη
i. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ως πρόεδρο
ii. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
iii.
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αναπληρωματικά μέλη
i.
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
ii.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
iii.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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
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– 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.
 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 από 5.2.2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε.Τμήμα Προμηθειών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΑΔΑ: 7Ν2Ο7Λ6-Ρ60
1. Εγκρίνει τη διενέργειας της 17ης Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για το σχολικό έτος 20182019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας,
συνολικού προϋπολογισμού 123.118,51 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ.
2. Συγκροτεί τις Επιτροπές 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, ως εξής:
Επιτροπής Αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης:
Τακτικά μέλη
i.
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ως
πρόεδρο
ii. ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
iii. ΜΟΥΡΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αναπληρωματικά μέλη
i.
ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
ii.
ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
iii.
ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Επιτροπή Ενστάσεων της διαπραγμάτευσης:
Τακτικά μέλη
i.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ως πρόεδρο
ii. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
iii.
ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Αναπληρωματικά μέλη
i.
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως αναπληρωτής πρόεδρος
ii.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
iii.
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. Εγκρίνει το επισυναπτόμενο τεύχος της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση καθώς και της
περίληψης του τεύχους.
4. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ή τους Αντιπεριφερειαρχες 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 εν λόγω δαπάνη έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 1218/4-2-2019, 1223/4-2-2019, 320/2-1-2019,
382/3-1-2019 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Σταθούλιας Γεώργιος

