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Γηνηθεηηθνύ

Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 439/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
δξνκνινγίσλ κε θσδηθνύο ΣΑΠΤ-23Α & ΣΑΠΤ-23Β, ΣΑΠΤ-51Α & ΣΑΠΤ-51Β, ΣΑΠΤ-52Α
& ΣΑΠΤ-52Β πνπ αλαηέζεθαλ, σο πξνζσξηλόο κεηνδόηεο, κε ηελ αξηζκ. 2120/2018 απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ, ζηελ εηαηξεία «ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ ΜΔΠΔ» ζην πιαίζην ηνπ 3νπ
Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ ηεο ΠΔ Ηιείαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 20182019», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ
Απεηή Υαπαλαμποπούλος

Παναγιώηηρ Μππάμορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 9/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΔΚΣΑΚΣΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
7ε Μαξηίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:30κ.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

66959/707/1.3.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο – Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο.
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
3. Βεξγνπνύινπ Παξαζθεπή - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλ. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ.

Παξαζθεπόπνπινο

Γεξάζηκνο, Καξδάξα Δπζηαζία θαη ύξκνο Γεώξγηνο Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 439/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 53ο θέμα ζηην ημεπήζια διάηαξη κε ηίηιν:
Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο ησλ νρεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ κε θσδηθνύο ΣΑΠΤ23Α & ΣΑΠΤ-23Β, ΣΑΠΤ-51Α & ΣΑΠΤ-51Β, ΣΑΠΤ-52Α & ΣΑΠΤ-52Β πνπ αλαηέζεθαλ, σο
πξνζσξηλόο κεηνδόηεο, κε ηελ αξηζκ. 2120/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ, ζηελ
εηαηξεία «ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ ΜΔΠΔ» ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ γηα ηε κεηαθνξά
καζεηώλ ηεο ΠΔ Ηιείαο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 33613/673/7.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Γηνηθεηηθνύ

Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Π.Δ. ΗΛΔΙΑ
«Έρνληαο ππφςε:
1. ην Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη.
2. ηνπ Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012)
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ.
3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013»,
3. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο»,
4. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην»
5. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»,
6. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
7. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,
8. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) [θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη]
9. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ [θαηά ηηο
δηαηάμεηο πνπ ηζρχεη]
10. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
11. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
12. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”,
13. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη
ζηνηρεία”,
14. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»
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15. ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,
16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν
ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
17. Σν ππ’αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
18. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
19. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
20. Σηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995/19Α/01-02-95, κε ηηο νπνίεο θσδηθνπνηνχληαη νη
δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίδνληαη ζπλαθή ζέκαηα.
21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. 30/Α΄/14-02-2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (Φ.Δ.Κ. 279/Α΄/10-112005) θαη φπσο ηζρχεη.
22. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
23. Σν Ν.3548/07 (ΦΔΚ. 68/η.Α/20-3-2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην Ννκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».
24. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ
ππ’ αξηζκφ 2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
25. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην
ρξεκαηηθφ πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο
πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
26. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 / η.Β’/30.12.2016 κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
27. Σελ ππ αξηζκ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ
25/08/2014 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο
Διιάδαο.
28. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/η.Α/2012) πεξί ηεο
πξνκίζζσζεο ΔΓΥ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πεξί ηεο έδξαο ησλ ΔΓΥ
απηνθηλήησλ.
29. Σελ ππ’ αξηζκ. 102/2012 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 132/2016 φκνηα απφθαζε (ΦΔΚ
2549/Σ.Β/2012) «Καζνξηζκφο εδξψλ ησλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ ηεο Π.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.4070/2012»
30. Σν ππ’ αξηζκ. νηθ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγξαθν ηνπ πθππνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ κε ζέκα «Γηεπθξηλήζεηο πεξί ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ απφ ηηο
πεξηθέξεηεο θαηά ηα νξηδφκελα ηεο ππ’ αξηζκ. 24001/2013 ΚΤΑ»
31. Σελ ππ’ αξηζκ. 100371Γ3/15-6-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ γηα ην “Χξνιφγην πξφγξακκα ππνρξεσηηθνχ θαη νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο
Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ θαη Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ” ΦΔΚ (2103/η.Β΄/19-6-2017)
32. Σελ ππ' αξηζκ. 68/2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα:
«Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ πζηήκαηνο
Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 55.000.000,00€ επξψ κε Φ.Π.Α (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
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ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 2%, ησλ επηκέξνπο
δηαγσληζκψλ» (ΑΓΑ: 6ΣΞΔ7Λ6-ΞΛΓ)
33. Σελ ππ΄ αξηζκ. 741/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
κε ζέκα «Έγθξηζε θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ
πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 55.000.000,00€ επξψ κε Φ.Π.Α
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ
έσο 2%, ησλ επηκέξνπο δηαγσληζκψλ) θαη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ»
34. Σελ ππ΄ αξηζκ. 1006/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν1 ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο ππ’
αξηζκ πξση. 184929/5247/13-7-2016 δηαθήξπμεο γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ πζηήκαηνο
Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017- 2018, 2018-2019 & 2019-2020,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 55.000.000,00€ επξψ κε Φ.Π.Α
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ
έσο 2%, ησλ επηκέξνπο δηαγσληζκψλ) (Α/Α ζπζηήκαηνο: 26346)»
35. Σηο ππ΄ αξηζκ. 1006/2016, 1045/2016 , 1121/2016 , 1213/2016 , 1312/2016 , 1351/2016 ,
1412/2016 , 1608/2016 , 1655/2016 , 22/2017 , 1703/2017 , 46/2017 , 132/2017 , 163/2017 ,
247/2017, 405/2017, 406/2017, 738/2017, 739/2017, 740/2017, απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζθνξψλ
πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα (184929/5247/13-7-2016 δηαθήξπμε γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ
πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020).
36. To κε αξηζκφ 2018-090172 (18-271661-001) απνδεηθηηθφ ειεθηξνληθήο απνζηνιήο πεξίιεςεο
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηελ Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
SIMAP
37. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο
ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
38. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο «Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο»
39. Σελ ππ΄αξηζκ. 69923/876/14.3.2017 (ΦΔΚ 1018-Β/24.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε, πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο.
40. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/09-11-2017 (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο 2018 »
41. Σελ ππ. αξηζκ. 184/14-11-2017 (ΑΓΑ: Χ8ΒΓ7Λ6-ΤΤΚ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018».
Ζ αλσηέξσ απφθαζε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 293717/29-11-2017 (ΑΓΑ
ΧΔΣΡ0Π1Φ-ΥΥΦ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ηνλίνπ.
42. Σηο ππ’ αξηζκ Α/Α 2292 αξηζκ. πξση. 175431/8054/05-06-2018 & Α/Α 2292 αξηζκ. πξση
175432/8055/05-06-2018 Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
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43. Σελ αξηζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ: ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
ΠΓΔ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
2019».
44. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019».
45. Σηο ππ’ αξηζκ Α/Α 654 αξηζκ. πξση. 6593/1069/08-01-2019 & Α/Α 655 αξηζκ. πξση
6587/1067/08-01-2019 Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
46. Σα ππ’ αξ. 7486/29-05-2018 θαη 1740/27-03-2018 απαληεηηθά έγγξαθα ησλ Γ/λζεσλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Π.Δ. Ζιείαο αληίζηνηρα ζρεηηθά κε ηελ
ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο Π.Δ. Ζιείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
47. Σν ππ’ αξ. 82163/1310/14-03-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ.
Ζιείαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Π.Δ. Ζιείαο δελ δηαζέηεη ίδηα κέζα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ
καζεηψλ.
48. Σα ππ’ αξ. 6276/27-03-2018 & 8263/27-03-2018, 6384/Γ4/1113/15-03-2018 &
6386/Γ4/1114/15-03-2018 & 6056/Γ4/1088/15-03-2018, 3138/13-03-2018, 2433/14-03-2018 &
2432/14-03-2018, 1917/16-03-2018 & 1919/16-03-2018, 2215/16-03-2018 & 2215/16-03-2018,
1925/13-03-2018 απαληεηηθά έγγξαθα- βεβαηψζεηο ησλ Γήκσλ Πχξγνπ, Ήιηδαο, ΑλδξαβίδαοΚπιιήλεο, Πελεηνχ, Αξραίαο Οιπκπίαο, Εαράξσο θαη Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ ζχκθσλα κε ηα
νπνία αθελφο νη Γήκνη ή κέξνο απηψλ δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο «αζηηθή πεξηνρή» ζχκθσλα κε
ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2963/2001 (ΦΔΚ268/η.Α΄/23.11.2011) θαη ηα νξηδφκελα ζηελ
Τ.Α. αξ. νηθ. Β.54871/4060/2003 (ΦΔΚ1364/η.Β΄/23.09.2003).θαη αθεηέξνπ φηη δελ δηαζέησλ
ίδηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ ηνπο.
49. Σν ππ’ αξ. 76334/3818/30-03-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Π.Δ.
Ζιείαο ζρεηηθά κε ζηνηρεία δξνκνινγίσλ ηεο ΚΣΔΛ Ν. Ζιείαο
50. Σν ππ’ αξ. 166732/8097/01-06-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ Π.Δ.
Ζιείαο ζρεηηθά κε παξνρή ζηνηρείσλ γηα κεηαθνξά καζεηψλ κε δεκνζίαο ρξήζεσο απηνθίλεηα.
51. Σελ ππ΄ αξ. νηθ. 72742/1189/07-03-2018 (ΑΓΑ: Φ7Η47Λ6-ΓΒΒ) απφθαζε ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε
Π.Δ. Ζιείαο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε νκάδαο εξγαζίαο ηεο ΠΔ Ζιείαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο
κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα
ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
52. Σν ππ’ αξηζκ 180059/2684/11-06-2018 έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Παηδείαο ηεο Γηεπζ/ζεο
Αλάπηπμεο Π.Δ. Ζιείαο θαη ηελ απφ 12-06-2018 ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ απηνχ, ζχκθσλα κε ηα
νπνία καο δηαβηβάζηεθαλ νη πίλαθεο ησλ δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 20182019 θαη ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία.
53. Σελ ππ’ αξηζκ 1182/2018 (ΑΓΑ: ΦΛΓΑ7Λ6-ΛΓ4) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα
Έγθξηζε δηελέξγεηαο 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. ΖΛΔΗΑ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ησλ
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ θαη ηεο
αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 1%» κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη 2)
Σε ζχζηαζε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ & Δλζηάζεσλ.
54. Tελ ππ΄ αξηζκ. 1045/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ ελδεηθηηθψλ
πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 27365
(184929/5247/13-7-2016 δηαθήξπμε γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.
55. Tελ ππ΄ αξηζκ. 1444/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ Νν 1 ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηεο ππ΄
αξηζκ. 182047/8213/12-06-2018 δηαθήξπμεο ηνπ 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο ΠΔ Αραΐαο κε
ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ
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αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 7.321.861,75 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
56. Σελ αξηζ. 189514/2992/2018 (ΑΓΑ : 75ΦΓ7Λ6-3Φ8) δηαθήξπμε ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο
Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Ζιείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ, γηα ηε κεηαθνξά
καζεηψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 (αξηζκφο ζπζηήκαηνο
ΔΖΓΖ : 60649).
57. Σελ αξηζκ. 236263/3898/31-07-2018 Πξφζθιεζε γηα ππνβνιή νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 3νπ
Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ (δηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
58. Σν απφ 21-08-2018 (αξηζ. εηζ. 274346/4724/10-09-2018) Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο θαη
Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 60649.
59. Σηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο Παξαίηεζεο Γξνκνινγίσλ.
60. Σελ αξηζκ. 1785/2018 (ΑΓΑ : 6Ξ2Ο7Λ6-ΓΘΠ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε
ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 3νπ
Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο (Π.Δ. Ζιείαο) ζηα πιαίζηα
εθαξκνγήο ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (δηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 1%,
ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 € επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.».
61. Σηο Τπεχζπλεο Γειψζεηο παξαίηεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ ησλ Λνπθφπνπινπ Νηθφιανπ
(ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΜΔΠΔ), Σζάραινπ Νηθφιανπ & Γηαθνπκή Ησάλλε.
62. Σν απφ 19-09-2018 (αξηζ. εηζ. 285525/4955/20-09-2018) 2ν Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο θαη
Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 60649.
63. Σελ αξηζκ. 1995/2018 (ΑΓΑ : 6ΘΑΡ7Λ6-60Γ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε
ζέκα «Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 3νπ
Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο (Π.Δ. Ζιείαο) ζηα πιαίζηα
εθαξκνγήο ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (δηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 1%,
ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 € επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.».
64. Σελ αξηζκ. 2120/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ
δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1785/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΠΓΔ, θαη΄ εμαίξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.
4415/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4563/2018, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
65. Σελ αξηζκ. 2175/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «α) Έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ
δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1995/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ΠΓΔ, θαη΄ εμαίξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.
4415/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4563/2018, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 θαη β) ηξνπνπνίεζε
ηεο αξηζκ. 2120/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ».
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66. Σν αξηζκ. νηθ. 315774/5581/15-10-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο ζρεηηθά
κε ηελ απνζηνιή δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.
67. Σν αξηζκ. 299/6/02-01-2019 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ ΠΔ Ζιείαο ζρεηηθά κε ηελ
ρνξήγεζε παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ
γηα ην ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ
αξηζκφ 60649.
68. Σελ απφ 23/01/2019 Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ηαμί «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΔΝΧΖ» ζηελ
νπνία δειψλνληαη ηα δξνκνιφγηα γηα ηα νπνία έρνπλ αλαθεξπρζεί σο πξνζσξηλνί κεηνδφηεο αιιά
δελ εθηεινχληαη.
69. Σν απφ 27-12-2018 1ν Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 60649.
70. Σν απφ 23-01-2019 2ν Σειηθφ Πξαθηηθφ Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 60649.
71. Σελ αξηζκ. πξση. 83/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε
πξαθηηθψλ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο
Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο (Π.Δ. Ζιείαο) ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ
Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ (ΓΑ) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ
αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (ΓΗΔΘΝΖ) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε
ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 1%,
ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 € επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α. θαη β) αλάδεημε νξηζηηθψλ αλαδφρσλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ».
72. Σν αξηζκ. 01/31-01-2019 έγγξαθν ηεο «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΜΔΠΔ» ζρεηηθά κε αληηθαηάζηαζε
αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρήκαηνο εθηέιεζεο καζεηηθνχ δξνκνινγίνπ.
χκθσλα κε ηελ
αξηζκ. 2120/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο ΠΓΔ εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ
αλαηέζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1785/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ, θαη΄ εμαίξεζε
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4415/2016, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4563/2018, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ζιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019. πγθεθξηκέλα ζηελ εηαηξεία «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
ΜΔΠΔ» κεηαμχ άιισλ αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ κε θσδηθνχο : ΣΑΠΤ-23Α, ΣΑΠΤ23Β, ΣΑΠΤ-51Α, ΣΑΠΤ-51Β & ΣΑΠΤ-52Α, ΣΑΠΤ-52Β κε ην αξηζκ. θπθινθνξίαο Γ.Υ. επηβαηηθφ
φρεκα ΣΑΔ 9739.
Με ην αξηζκ. 01/31-01-2019 έγγξαθφ ηεο ε εηαηξεία «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΜΔΠΔ» καο ελεκέξσζε φηη
ν ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο ΣΑΔ-9739 Δ.Γ.Υ. αδπλαηεί λα εθηειέζεη ηα δξνκνιφγην κε θσδηθνχο
ΣΑΠΤ-23Α, ΣΑΠΤ-23Β, ΣΑΠΤ-51Α, ΣΑΠΤ-51Β & ΣΑΠΤ-52Α, ΣΑΠΤ-52Β. Πξνθεηκέλνπ λα
εμαθνινπζήζεη ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δξνκνινγίσλ κε αζθάιεηα θαη ζπλέπεηα, ε εηαηξεία
αηηείηαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο ΣΑΔ 9739 κε ην φρεκα ΣΑΔ 9715 γηα ην δξνκνιφγην κε
θσδηθφ ΣΑΠΤ-23Α & ΣΑΠΤ-23Β (ΓΔΡΑΚΗ-ΔΗΓ. ΝΖΠ. ΠΤΡΓΟΤ & ΔΗΓ. ΝΖΠ. ΠΤΡΓΟΤΓΔΡΑΚΗ) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νρήκαηνο ΣΑΔ 9739 κε ην φρεκα ΣΑΔ 9727 γηα ηα δξνκνιφγηα
κε θσδηθφ ΣΑΠΤ-51Α & ΣΑΠΤ-51Β (ΚΟΛΗΡΗ-6ν ΝΖΠ. + 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 6ν ΝΖΠ. + 8ν Γ..
ΠΤΡΓΟΤ-ΚΟΛΗΡΗ) θαη ΣΑΠΤ-52Α & ΣΑΠΤ-52Β (ΚΟΛΗΡΗ- 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤΚΟΛΗΡΗ).
Ζ αλσηέξσ αληηθαηάζηαζε δελ κεηαβάιεη ηελ αξρηθψο αλαηεζείζα θχζε ηνπ έξγνπ θαη δελ επηβαξχλεη
νηθνλνκηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
πλεκκέλα ππεβιήζεζαλ :
Α. Αίηεζε –Γλσζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ηνπ δηθεγνξηθνχ γξαθείνπ Κσλζηαληίλνπ Κφηζηθα
Β. Φσηναληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο ΣΑΔ 9715 ΔΓΥ
Γ. Φσηναληίγξαθν άδεηαο νδήγεζεο ηνπ νδεγνχ Παπαλαγφπνπινπ Γηνλχζηνπ ηνπ Γεσξγίνπ.
Γ. Φσηναληίγξαθν εηδηθήο άδεηαο νδήγεζεο ηαμί.
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Δ. Φσηναληίγξαθν ΚΣΔΟ γηα ην ΣΑΔ 9715.
Σ. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ νδεγνχ.
Ε. Τπεχζπλε Γήισζε ηδηνθηήηε νρήκαηνο.
Ζ. Πνιπαζθαιηζηήξην ζπκβφιαην απηνθηλήηνπ ΣΑΔ 9715
Θ. Πηζηνπνηεηηθφ ΔΦΚΑ
Η. Απνδεηθηηθφ Δλεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην.
ΗΑ. Πηζηνπνηεηηθά Πξσηνδηθείνπ πεξί κε πηψρεπζεο , αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο θηι.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στην:
Έγθξηζε αληηθαηάζηαζεο ησλ αξηζκψλ θπθινθνξίαο ησλ Γ.Υ. επηβαηηθψλ νρεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ αξηζκ. πξση. 2120/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ΠΓΔ ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο
(Π.Δ. Ζιείαο) ζηελ εηαηξία «ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΜΔΠΔ»,σο πξνζσξηλφο κεηνδφηεο, γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, σο εμήο :
1. Σν φρεκα ΣΑΔ 9739 αληηθαζίζηαηαη κε ην φρεκα ΣΑΔ 9715 γηα ην δξνκνιφγην κε θσδηθφ
ΣΑΠΤ-23Α & ΣΑΠΤ-23Β (ΓΔΡΑΚΗ-ΔΗΓ. ΝΖΠ. ΠΤΡΓΟΤ & ΔΗΓ. ΝΖΠ. ΠΤΡΓΟΤ-ΓΔΡΑΚΗ)
2. Σν φρεκα ΣΑΔ 9739 αληηθαζίζηαηαη κε ην φρεκα ΣΑΔ 9727 γηα ηα δξνκνιφγηα κε θσδηθνχο
ΣΑΠΤ-51Α & ΣΑΠΤ-51Β (ΚΟΛΗΡΗ-6ν ΝΖΠ. + 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 6ν ΝΖΠ. + 8ν Γ..
ΠΤΡΓΟΤ-ΚΟΛΗΡΗ) θαη ΣΑΠΤ-52Α & ΣΑΠΤ-52Β (ΚΟΛΗΡΗ- 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 8ν Γ..
ΠΤΡΓΟΤ-ΚΟΛΗΡΗ).
Με ηελ παξαπάλσ αληηθαηάζηαζε αθελφο ππεβιήζεζαλ φια ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα
ηνπ λένπ νρήκαηνο ΣΑΔ 9715 θαη αθεηέξνπ δελ κεηαβάιιεηαη ε αξρηθψο αλαηεζείζα θχζε ηνπ έξγνπ
νχηε επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ε αλαζέηνπζα αξρή.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απόςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 156, 175, 176, 177, 184 & 225 ηνπ λ. 3852/2010
(ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
– Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ύζηαζεο θαη πγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, Δλζσκάησζε νδεγίαο 2009/50/ΔΚ».
 Σηο ππ’ αξηζκ. 88897/18-05-2018 (ΦΔΚ 2070/Β’/07-06-2018) θαη 165633/8-8-2017 (ΦΔΚ
2953/Β’/29-8-2017) απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ,
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ πεξί ηξνπνπνίεζεο – ζπκπιήξσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξώλεηαη ε ππ’
αξ. 248595/27-12/2016 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σν άξζξν 26 ηνπ λ. 4024/2011 9 ΦΔΚ 226/Α’/27-10-2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν
κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ
κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
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 Σελ αξηζκ. 82/2011 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε»
ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθώλ θαη Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ
281/Β/7-2-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 33613/673/7.2.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αξηζκώλ θπθινθνξίαο ησλ Γ.Υ. επηβαηηθώλ νρεκάησλ γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ αξηζκ. πξση. 2120/2018 απόθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Π.Γ.Δ. ζην πιαίζην ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνύ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Δλόηεηαο Ηιείαο (Π.Δ. Ηιείαο) ζηελ εηαηξία «ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ ΜΔΠΔ», σο πξνζσξηλόο
κεηνδόηεο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, σο εμήο :
1. Σν όρεκα ΣΑΔ 9739 αληηθαζίζηαηαη κε ην όρεκα ΣΑΔ 9715 γηα ην δξνκνιόγην κε θσδηθό
ΣΑΠΤ-23Α & ΣΑΠΤ-23Β (ΓΔΡΑΚΙ-ΔΙΓ. ΝΗΠ. ΠΤΡΓΟΤ & ΔΙΓ. ΝΗΠ. ΠΤΡΓΟΤΓΔΡΑΚΙ)
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2. Σν όρεκα ΣΑΔ 9739 αληηθαζίζηαηαη κε ην όρεκα ΣΑΔ 9727 γηα ηα δξνκνιόγηα κε θσδηθνύο
ΣΑΠΤ-51Α & ΣΑΠΤ-51Β (ΚΟΛΙΡΙ-6ν ΝΗΠ. + 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 6ν ΝΗΠ. + 8ν Γ..
ΠΤΡΓΟΤ-ΚΟΛΙΡΙ) θαη ΣΑΠΤ-52Α & ΣΑΠΤ-52Β (ΚΟΛΙΡΙ- 8ν Γ.. ΠΤΡΓΟΤ & 8ν Γ..
ΠΤΡΓΟΤ-ΚΟΛΙΡΙ).
Με ηελ παξαπάλσ αληηθαηάζηαζε αθελόο ππεβιήζεζαλ όια ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά
έγγξαθα ηνπ λένπ νρήκαηνο ΣΑΔ 9715 θαη αθεηέξνπ δελ κεηαβάιιεηαη ε αξρηθώο αλαηεζείζα
θύζε ηνπ έξγνπ νύηε επηβαξύλεηαη νηθνλνκηθά ε αλαζέηνπζα αξρή.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Η Γξακκαηέαο
Αξεηή Υαξαιακπνπνύινπ
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