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ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 953/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 58177/1264/10.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 953/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2018 και
αφορά την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου Α/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί), με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για το σχολικό
έτος 2018-2019, έως τις 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 30/06/2018 σύμφωνα με τα άρθρα 21
του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018) και 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019) και
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.758,12 € ευρώ από τον προϋπολογισμό ετών 2018
και 2019 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα.», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας

Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ

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 953/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 91ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2018 και αφορά την εκτέλεση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί), με προσαρμογή των συμβατικών
όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για το σχολικό έτος 2018-2019, έως τις
30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 30/06/2018 σύμφωνα με τα άρθρα 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ
Α΄169/20-09-2018) και 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019) και Έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ύψους 8.758,12 € ευρώ από τον προϋπολογισμό ετών 2018 και 2019 της Π.Ε.
Αχαΐας σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 58177/1264/10.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υποψη:
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. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/27-12-2010).
4. Την υπ’ αριθμό 82/2011 (10η συνεδρίαση στις 2-5-2011) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την «Έγκριση σχεδίου κανονισμού
λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
5. Το ΦΕΚ 211/30-01-2017/ τ. Β’, η αριθμ. 6302/60 και η αριθμ. 6296/59/9-1-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
6. Την υπ’ αριθμό
69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ.ΥΟΔΔ/23-03-2017) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 & 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄
171)”, μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες η
σχετική αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών μεταφέρθηκε από τους Δήμους στις Περιφέρειες.
8. Την υπ’ αριθμό 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,
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ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του κόστους
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
9. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2018-2019 (εκτελούμενα δρομολόγια).
10. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη επίλυσης του κοινωνικώς ευαίσθητου
ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών/τριών κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.
11. 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 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.
12. 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
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».
13. Την 1409/11.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε.
«Έγκριση α) παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2017 και αφορούσαν την
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί) και
Λεωφορεία, με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018 και όχι πέραν της 31ης/12/2017, σύμφωνα με το άρθρο
108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) και Β)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ύψους 2.131.982,67 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το
ανωτέρω άρθρο, γ) την υπογραφή των συμβάσεων οι οποίες θα προκύψουν από τις παραπάνω
παραγράφους Α και Β και εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την
υπογραφή τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 211/30-01-2017/τ.Β’) περί “«Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (ΦΕΚ 1864/26-05-2017/τ.Β’), δ) οποιαδήποτε τροποποίηση δρομολογίων προκύψει λόγω
εξαιρετικά επειγουσών αναγκών ως προς τις σχολικές μονάδες υποδοχής με την προϋπόθεση ότι δεν
αλλάζει η περιγραφή του δρομολογίου και το συμβατικό κόστος αυτού»
14. Την 1488/26.09.2017 (ΑΔΑ: ΨΗΗΚ7Λ6-Ε9Α) «Έγκριση τροποποίησης συμβατικών όρων των
συμβάσεων που έχουν παραταθεί με την 1409/2017 (ΑΔΑ ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων
για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/114) και την
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παρ. 2γ του άρθρου 63 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α/236) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας, β) τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης ύψους 54.724,87 ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.» και 1778/02.11.2017
(ΑΔΑ: 6Π1Χ7Λ6-Ω4Φ) «Έγκριση α) τροποποίησης συμβατικών όρων των συμβάσεων που έχουν
παραταθεί με τις 1409/2017 (ΑΔΑ ΩΖΦ37Λ6-ΝΜΖ) και 1488/2017 (ΑΔΑ ΨΗΗΚ7Λ6-Ε9Α)
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης
των δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ
Α/114) και την παρ. 2γ του άρθρου 63 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α/236) και αφορούν την εκτέλεση
δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και β)δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 7.713,54 ευρώ από
τον προϋπολογισμό έτους 2017 της Π.Ε. Αχαΐας, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο» αποφάσεις της
Οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε.
15. Την απόφαση 6/2018 (ΑΔΑ ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31/12/2017
και αφορούσαν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί)
και Λεωφορεία, με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018 έως 28/02/2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) & Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους
974.788,88 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω
άρθρο.»
16. Την απόφαση 55/2018 (ΑΔΑ 6ΝΧΓ7Λ66ΝΧΓ7Λ6-2ΟΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης συμβατικών όρων των συμβάσεων
που έχουν παραταθεί με την 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων για το σχολικό έτος
2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την περίπτωση γ της παρ. 2
του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορούν την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Αχαΐας και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 14.623,52 ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο»
17. Την απόφαση 154/2018 (ΑΔΑ 6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ) με θέμα: «Τροποποίηση συμβατικών όρων της
σύμβασης που έχει παραταθεί με την 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα δεδομένα εκτέλεσης δρομολογίου για το
σχολικό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ Α΄ 200) και την
περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α΄ 159) και αφορά την εκτέλεση
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας και Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 482,08 ευρώ από τον
προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο»
18. Την δημοσίευση της υπ’ αριθ. 212368/7948/31/07/17 (ΑΔΑ Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ) διακήρυξης του
3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη
μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018, 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 6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
19. Την 1803/01.11.2017 (ΑΔΑ: 66257Λ6-Φ6Ω) «Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο
πλαίσιο εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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 6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» (ΑΔΑ: Ψ5ΠΨ7Λ6-ΔΗΦ)» και
1808/10.11.2017 (ΑΔΑ: ΩΒΖ07Λ6-519) «Έγκριση του πρακτικού επαναξιολόγησης της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ στο πλαίσιο εφαρμογής
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δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του αρ. 27 του ΠΔ. 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
6.869.730,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής της Π.Δ.Ε.
20. Την 959/30.05.2018 (ΑΔΑ: ΩΖ8Π7Λ6-Ω2Ε) 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 2017-2018, τα οποία έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς
μειοδότες σύμφωνα με τις αποφάσεις 1803/17 (ΑΔΑ 66257Λ6-ΦΣΩ), 1808/17 (ΑΔΑ ΩΒΖ07Λ6-519),
1975/17 (ΑΔΑ Ω8ΘΡ7Λ6-06Η) και 1976/17 (ΑΔΑ75Ρ67Λ6-365) της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και έχουν παραταθεί έως 28/02/2018 σύμφωνα με το άρθρο 45 του
Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) με την απόφαση 7/2018 (ΑΔΑ 6Χ4Α7Λ6-Μ8Ρ) της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από 01/03/2018 έως 30/06/2018 σύμφωνα με
το άρθρο 3 του Ν.4258/2018 (ΦΕΚ50/τ.Α’/16-03-2018)» και 964/05.06.2018 (ΑΔΑ: ΩΣ737Λ6-ΩΛΤ)
με θέμα «Α) Έγκριση παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 28/02/2018 σύμφωνα με τις
αποφάσεις 6/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒ27Λ6-ΡΥΩ), 55/2018 (ΑΑ 6ΝΧΓ7Λ6-2ΟΒ) και 154/2018 (ΑΑ
6ΨΗΗ7Λ6-ΣΣΨ) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αφορούσαν την
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Ι.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα (Ταξί) και
Λεωφορεία, με ή χωρίς προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων για το σχολικό έτος 2017-2018 από 01/03/2018 έως 30/06/2018, σύμφωνα με το άρθρο
3 του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018) και Β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έως
του συνολικού ποσού των 500.000,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε. Αχαΐας
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο
21. Την 182047/8213/12/06/2018 (ΑΔΑ ΨΙΙ67Λ6-7Φ0) διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός
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.
22. Την 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»
23. 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»
24. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών, έως την έναρξη του σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018,
διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των
κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους
προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη
εφικτό από τις Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά
έτη 2015-2016, 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».
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2. Η φράση «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμει΄ς διαγωνισμούς, η Οικονομική
Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις
30.6.2016 για χρονικό διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για
χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2017».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την
έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 2017-2018 μέχρι τη σύναψη της
σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει
με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής
δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του
άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147), γίνονται
αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιων της Οικονομικής Επιτροπής μετά από
απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει».
25. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/τ.Α΄/22-12-2017) «Παράταση
προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες» σύμφωνα με
τις οποίες:
Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) η φράση «μέχρι 31/12/2017» αντικαθίσταται
με τη φράση «μέχρι 28/02/2018». Στην περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’
159) η φράση «μέχρι 31/12/2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28/02/2018»
26. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4528/2017 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018) «Παράταση προθεσμίας
εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες» σύμφωνα με τις οποίες:
Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α’ 159) η φράση «μέχρι 28/02/2018» αντικαθίσταται
με τη φράση «μέχρι 30/06/2018». Στην περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016
(Α’ 159) η φράση «μέχρι 28/02/2018» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 30/06/2018». Οι διατάξεις
του άρθρου 3 ισχύουν αναδρομικά από 28.2.2018.
27. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018), 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».
28. 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 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
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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.
29. Την άμεση ανάγκη διενέργειας δρομολογίων για την διασφάλιση της έγκαιρης και ανεμπόδιστης
μεταφοράς μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων, από την έναρξη και
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019
30. Το 33/21-02-2019 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Ερυμάνθειας, με το οποίο ζητείται η
παράταση των δρομολογίων με κωδ. ΤΕ-28Α και ΤΕ-28Β καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
2018-2019.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εισήγησή σας στην Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την:
Α) έγκριση παράτασης της σύμβασης που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα και ήταν σε ισχύ στις
30/06/2018 και αφορά την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου σχολείου
Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο (Ταξί), με
προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για το σχολικό έτος
2018-2019 έως 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 30/06/2018 σύμφωνα με τα άρθρα 21 του
Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018) και 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-03-2019)
Β) έγκριση δαπάνης της παράτασης της σύμβασης που αφορά εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών/τριών Α/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιου σχολείου από την έναρξη του σχολικού έτους 20182019, με το μεταφορέα με τον οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Π.Δ.Ε. είχε συνάψει
σύμβαση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και ήταν σε ισχύ στις 30-06-2018, έως 3006-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αχαΐας
για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 και την
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
Γ) διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και δώδεκα
λεπτών (8.758,12 €). Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
ετών 2018 και 2019 και συγκεκριμένα τον φορέα 01.191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
Για το σκοπό αυτό, έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις ύπαρξης
πίστωσης συνολικών δαπανών μεταφοράς μαθητών, για τη σχολική περίοδο 2018-2019 και
ειδικότερα έχουν εκδοθεί αναλήψεις στους ΚΑΕ 0821.01.1235 ποσού 2.874.496,46 και 0821.02.1235
ποσού 1.716.000,00 ευρώ για το έτος 2019.
Δ) έγκριση υπογραφής της σύμβασης που θα προκύψει από τις παραπάνω παραγράφους Α και Β και
εξουσιοδότηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμό 6302/60/9-1-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/30-012017/τ.Β’) με θέμα: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1864/26-05-2017/τ.Β’).

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ
24001/2013 ΚΥΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ (€)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (3ου ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
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ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

3

13,787

20,38

ΟΧΙ

ΔΧ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

20,18

175

3.531,50

847,56

4.379,06

ΟΛΟΗΜΕΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

3

13,788

20,38

ΟΧΙ

ΔΧ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

20,18

175

3.531,50

847,56

4.379,06

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΦΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΑΞΙ

2

3

4

5

6

7

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙΚΟΝ.
ΕΠΙΤΟΠΗΣ
8

9

1

ΤΕ-28Α

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

145043963

ΤΑΕ 1044

1803/2017
7/2018
959/2018

Α/ΘΜΙΑ

2

ΤΕ-28Β

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

145043963

ΤΑΕ 1044

1803/2017
7/2018
959/2018

Α/ΘΜΙΑ

ΤΟΠ. ΟΔ. ΑΝΩΘΕΝ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ , ΑΝΩ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
- ΣΠΑΡΤΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΠ. ΟΔ. ΑΝΩΘΕΝ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ , ΑΝΩ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΑ - ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
- ΣΠΑΡΤΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ
ΝΑΙ-ΟΧΙΜΕΣΟ:
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ
1. ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
2. ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
3. ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4.
ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
ΟΧΗΜΑ
Συμφωνηθέν ημερήσιο
κόστος χωρίς ΦΠΑ

1

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Α/ΘΜΙΑ - Β/ΘΜΙΑ)

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

8.758,12 €

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ

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.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ
 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: 58177/1264/10.4.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τη παράταση της σύμβασης που αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα και ήταν σε ισχύ
στις 30/06/2018 και αφορά την εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών/τριών δημοσίου
σχολείου Α/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αχαΐας με Δ.Χ. Επιβατικό Αυτοκίνητο
(Ταξί), με προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης του δρομολογίου για το
σχολικό έτος 2018-2019 έως 30/06/2019, με αναδρομική ισχύ από 30/06/2018 σύμφωνα με τα
άρθρα 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ Α΄169/20-09-2018) και 101 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ Α΄50/26-032019).

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

Φ.Π.Α. 24% (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΜΕ ΦΠΑ
(€)
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ΟΧΙ

ΔΧ
ΕΠΙΒΑΤΙ
ΚΟ

20,18

175

3.531,5
0

847,5
6

4.379,0
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ΟΧΙ

ΔΧ
ΕΠΙΒΑΤΙ
ΚΟ

20,18

175

3.531,5
0

847,5
6

4.379,0
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2

3

4

5

ΤΕ28Α

ΤΕ28Β

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟ
ΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛ
ΗΣ

ΠΕΡΙΚΛ
ΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

7

8

9

ΤΑΕ
1044

1803/2017
7/2018
959/2018

ΤΑΕ
1044

1803/2017
7/2018
959/2018

6

1450439
63

1450439
63

Α/ΘΜΙ
Α

Α/ΘΜΙ
Α

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ

ΕΞΥΠΗΡΕΤ
ΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΗΜΟΣ

10
ΤΟΠ. ΟΔ.
ΑΝΩΘΕΝ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟ
Υ , ΑΝΩ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
- ΣΠΑΡΤΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΠ. ΟΔ.
ΑΝΩΘΕΝ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟ
Υ , ΑΝΩ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ
- ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ
- ΣΠΑΡΤΙΑ ΒΕΛΗΜΑΧΙ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
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12

13

14

15

ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΕ
ΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝ
ΘΟΥ

3

13,78
7

20,38

ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΡΥΜΑΝΘΕ
ΙΑΣ

ΕΡΥΜΑΝ
ΘΟΥ

3

13,78
8

20,38

ΣΥΝΟΛΟ

16

ΣΥΝΟΛΟ

2

ΑΠΟΦΑ
ΣΗ
ΟΙΚΟΝ.
ΕΠΙΤΟΠ
ΗΣ

ΑΦΜ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2.
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3.
ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
4. ΕΙΔΙΚΑ
Συμφωνηθέν
ημερήσιο κόστος
χωρίς ΦΠΑ

ΟΝΟΜΑ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΚΥΚΛΟ
Φ.
ΤΑΞΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ
ΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΜΦΟΡΤΑ
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

8.758,12 €

ΑΔΑ: ΩΦΝΕ7Λ6-20Γ

2. Εγκρίνει τη δαπάνη της παράτασης της σύμβασης που αφορά εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών/τριών Α/θμιας Εκπαίδευσης δημόσιου σχολείου από την έναρξη του σχολικού έτους
2018-2019, με το μεταφορέα με τον οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Π.Δ.Ε. είχε
συνάψει σύμβαση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 και ήταν σε ισχύ στις 30-062018, έως 30-06-2019 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Αχαΐας για τη μεταφορά μαθητών/τριών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2018-2019 και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
3. Διαθέτει τη πίστωση συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και
δώδεκα λεπτών (8.758,12 €). Η δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας ετών 2018 και 2019 και συγκεκριμένα τον φορέα 01.191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης». Για το σκοπό αυτό, έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάληψης και οι αντίστοιχες
βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης συνολικών δαπανών μεταφοράς μαθητών, για τη σχολική περίοδο
2018-2019 και ειδικότερα έχουν εκδοθεί αναλήψεις στους ΚΑΕ 0821.01.1235 ποσού 2.874.496,46
και 0821.02.1235 ποσού 1.716.000,00 ευρώ για το έτος 2019.
4. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας για την υπογραφή της σύμβασης που
θα προκύψει από τις παραπάνω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 6302/60/9-1-2017 απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/30-01-2017/τ.Β’) με θέμα: «Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 1864/26-05-2017/τ.Β’).
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας
Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος

