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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 952/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: 1.Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 107731/2389/10.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 952/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών/τριών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για
το σχολικό έτος 2018-2019, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τις
αποφάσεις 1784/18 (ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ), 2156/2018 (ΑΔΑ:
62Η07Λ6-672) 2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και 2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 01/01/2018 έως 30/06/2019 σύμφωνα
με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 16/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την
22η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
122070/1318/18.04.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά μέλη
της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων – αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος – Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Παρασκευόπουλος
Γεράσιμος 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 952/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 90ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών σχολείων Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2018-2019, τα οποία
έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τις αποφάσεις 1784/18 (ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ), 2156/2018 (ΑΔΑ:

62Η07Λ6-672) 2769/2018 (ΑΔΑ

6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και 2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, από 01/01/2018 έως 30/06/2019 σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019
(ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 107727/2388/8.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. 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)»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική
έννομη τάξη της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L
306/41), καθώς και η συστηματική ένταξη σε ενιαίο κείμενο και, κατά περίπτωση, η επικαιροποίηση
των ισχυουσών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας και των διατάξεων του δημόσιου
λογιστικού.
5. 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».
6. 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.
7. 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
8. 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»
9. 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.
10. Την υπ’ αριθ. 184/2017 (19η Συνεδρίαση στις 14.11.2017) απόφαση του το Περιφερειακό
Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους
2018» όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ. αριθ. 1348/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό
293717/29.11.2017 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. Με την απόφαση 27/2018 (4η Συνεδρίαση στις 2.3.2018), όπως τροποποιήθηκε
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με την απόφαση 35/2018 (5η Συνεδρίαση στις 19.3.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής
Ελλάδας «ενέκρινε την Α’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας». Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 59110/26.3.2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση 37/2018
(6η Συνεδρίαση στις 3.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε την Β’
τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας ». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε
βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 70256/16.4.2018 (ΑΔΑ:ΨΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Με την απόφαση
56/2018 (7η Συνεδρίαση στις 25.4.2018), το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας «ενέκρινε
την Γ’ τροποποίηση του Προϋπολογισμού έτους 2018 της Περιφέρειας».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7ο του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ 206Α’), με το οποίο 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 μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας
πραγματοποίησης αυτής», «Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους
προϋπολογισμούς των Περιφερειών».
12. Την υπ’ αριθμό 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Β΄4217/26-9-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υποδομών & Μεταφορών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «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
13. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2016.
2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των
διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε
οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους
εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση
των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα έως 31.12.2016,
προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, αν αυτό
απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της,
ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με τους ίδιους ή τροποποιημένους
όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση,
λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.
3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την
έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς,
καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την
εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με
την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 24001/2013 κοινής υπουργικής
απόφασης.
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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».”
14.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-09-2018)
«Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες:
1. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 30.6.2018 οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018»
αντικαθίσταται με τη φράση «των σχολικών ετών 2016-2017, 2017- 2018 και 2018-2019», η φράση
«στους προσωρινούς μειοδότες» αντικαθίσταται με τη φράση «στους προσωρινούς μειοδότες ή
προσωρινούς αναδόχους» και η ημερομηνία «30.6.2018» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι
31.12.2018».
β) Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η
Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν
σε ισχύ στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018»
γ) Στην παράγραφο 3 η φράση «και του σχολικού έτους 2017-2018» αντικαθίσταται ως εξής: «,
του σχολικού έτους 2017-2018 και του σχολικού έτους 2018 - 2019»
δ) Στην παράγραφο 7 η φράση «και κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη
φράση «, κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016 και εντός του πρώτου εξαμήνου των ετών 2017 και
2018».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) η φράση «και 2017-2018»
αντικαθίσταται ως εξής:«, 2017-2018 και 2018-2019»
15. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019), σύμφωνα με τις
οποίες:
1. Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 31.12.2018 οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «των σχολικών ετών 2016-2017 και 20172018» αντικαθίσταται με τη φράση «των σχολικών ετών 2016-2017, 2017- 2018 και 2018-2019»,
η φράση «στους προσωρινούς μειοδότες» αντικαθίσταται με τη φράση «στους προσωρινούς μειοδότες
ή προσωρινούς αναδόχους» και η ημερομηνία 31.12.2018» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι
30.06.2019».
β) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, η φράση «που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2018 έως τις
31.12.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «που ήταν σε ισχύ στις 31.12.2018 έως τις 30.6.2019».
3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου δεκάτου εβδόμου του ν. 4286/2014 (Α΄ 194), όπως
ισχύει, εφαρμόζεται και για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021 -2022.
16. Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 182047/8213/12.06.18 (ΑΔΑ ΨΙΙ67Λ6-7Φ0) 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
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έτος 2018-2019 συνολικού
προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
17. Την υπ’ αριθμό 1784/2018 (ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 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»
18.
Την υπ’ αριθμό 1920/2018 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση: α) προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και
β) εκτέλεση των δρομολογίων που ανατέθηκαν με την υπ’ αριθμ 1874/2018, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.4563/2018»
19.
Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 338415/15794/01.11.2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003950595 201811-05 διακήρυξης με θέμα: 15η Διαπραγμάτευση 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, συνολικού
προϋπολογισμού 620.766,45 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
20.
Την αρ. 2156/2018 (ΑΔΑ: 62Η07Λ6-672) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας . με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής ενστάσεων 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»
21.
Την υπ’ αριθμό 2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ’ αριθμ. 338419/15795/01-11-2018 διακήρυξης 15ης 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, συνολικού προϋπολογισμού 620.766,45 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
22.
Την υπ’ αριθμό 2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών της υπ’ αριθμ. 338419/15795/1-11-2018 διακήρυξης 15ης Διαπραγμάτευσης για την
ανάδειξη αναδόχων, για το σχολικό έτος 2018-2019, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ύστερα
από κλήρωση ενώπιον της Ο.Ε..»
23.
Το γεγονός ότι, για την ομαλή λειτουργία της μαθητικής κοινότητας, επιβάλλεται η μεταφορά
των μαθητών από την έναρξη της σχολικής περιόδου αδιάλειπτα, ή τουλάχιστον από την εγκριτική
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Όμως λόγω των απαιτουμένων χρονοβόρων τακτικών
διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάθεση του μεταφορικού έργου σχολικής περιόδου 2018-2019,
της έγκρισης νομιμότητας των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και της περαίωσης του
προσυμβατικού ελέγχου των σχεδίων των συμβάσεων, απαιτείται η έναρξη των δρομολογίων
μεταφοράς πριν την ολοκλήρωση των προαναφερομένων διαδικασιών. Το διάστημα αυτό μεταξύ της
έναρξης της μεταφοράς και της υπογραφής της σύμβασης καλύπτει η παράγραφος 3 του άρθρου 63,
του ν.4415/06.09.2016 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 21 του Ν.4563/2018
(ΦΕΚ 169/τ.Α΄/20-09-2018) και άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2018-2019, τα
οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τις αποφάσεις 1784/18 (ΑΔΑ
ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ), 2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και
2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από
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01/01/2019 και μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Αχαΐας
για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 και σε
κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης/06/2019 σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ
Α΄50/26-03-2019)
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις 1784/18 (ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6ΩΕΦ), 2156/2018 (ΑΔΑ: 62Η07Λ6-672), 2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και 2932/2018 (ΑΔΑ
ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
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).
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 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 107727/2388/8.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας για το σχολικό έτος 20182019, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς μειοδότες σύμφωνα με τις αποφάσεις 1784/18
(ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/18 (ΑΔΑ 6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ), 2156/2018 (ΑΔΑ: 62Η07Λ6-672),
2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και 2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 01/01/2019 και μέχρι την ολοκλήρωση των εν
εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Αχαΐας για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας &
Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
30ης/06/2019 σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις 1784/2018 (ΑΔΑ ΩΝ9Θ7Λ6-ΡΑΟ), 1920/2018 (ΑΔΑ
6ΒΩΩ7Λ6-ΩΕΦ), 2156/2018 (ΑΔΑ:

62Η07Λ6-672), 2769/2018 (ΑΔΑ 6ΩΧ67Λ6-ΛΘΠ) και

2932/2018 (ΑΔΑ ΩΓ0Β7Λ6-Μ1Χ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
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

ΑΔΑ: Ω3Σ77Λ6-ΛΙΑ
Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

