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Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο
Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1817/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 208965/1747/11.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1817/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Σξνπνπνίεζε απόθαζεο 819/2019 (ΑΓΑ:6ΘΦΦ7Λ6-7ΔΘ) ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηεζεο
καζεηώλ/ηξηώλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ
20.763,05 € γηα α) ηε κεηαθνξά ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ησλ
λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη ελήιηθνη, βάζεη ηεο
ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ θαη β) ηε ρνξήγεζε
κεληαίνπ επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’ άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθό
έηνο 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2018», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 78Φ37Λ6-6ΩΣ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 25/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξώλ Αζελώλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
24ε Ινπιίνπ, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή

ηεο

Πεξηθέξεηαο

Γπηηθήο

Διιάδαο,

ύζηεξα

από

ηελ

ππ’

αξηζκ.

πξση.:

21961/2283/19.07.2019 λόκηκε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δόζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Καξδάξα Δπζηαζία - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Πεηξόπνπινο Κσλζηαληίλνο - κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Καπξάινο ππξίδσλ-κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεώξγηνο ηαζνύιηαο, ππάιιεινο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απόθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Από ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ νη θ.θ. Παξαζθεπόπνπινο
Γεξάζηκνο, ύξκνο Γεώξγηνο- θαη Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο, Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη θαη κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη θ.θ. αικάο Κσλ/λνο, Κνπκπνπιήο Γεκήηξηνο, Μπαηηζηάηνο
πύξνο-Γηάλλεο, γηα ην 1ν 2ν θαη 93ν ζέκαηα αληίζηνηρα ζηελ Ηκεξήζηα δηάηαμε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

ΑΔΑ: 78Φ37Λ6-6ΩΣ
Απ. Απόθαζηρ 1817/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 108ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Σξνπνπνίεζε

απόθαζεο

819/2019

(ΑΓΑ:6ΘΦΦ7Λ6-7ΔΘ) ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηηξνπήο

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηεζεο καζεηώλ/ηξηώλ Α’/ζκηαο θαη
Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 20.763,05 € γηα α) ηε κεηαθνξά
ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη ελήιηθνη, βάζεη ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο
από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ θαη β) ηε ρνξήγεζε κεληαίνπ επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’
άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην
δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2018».

Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 208965/1747/11.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 87/7.6.2010).
2. Σελ ππ’ αξηζκ. 248595/27.12.2016 (Φ.Δ.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, πεξί «Σξνπνπνίεζεο ηνπ
Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σελ ππ’ αξηζκό 2/42053/0094/2002 απόθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκόζηεθε ην
ρξεκαηηθό πνζό ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζύλαςε ζύκβαζεο, ζε δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα
(2.500,00€) επξώ.
4. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5.8.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’
αξηζκό 2/100018/0026/30.12.2016 εγθύθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηώλ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Β΄ 147/8.8.2016) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
6. Σελ ππ’ αξηζ. 184/2017 (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14.11.2017) απόθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην
Γπηηθήο Διιάδαο «Δγθξίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» όπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ. αξηζ. 1348/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η απόθαζε αθνύ
ειέγρζεθε σο πξνο ηελ λνκηκόηεηά ηεο, βξέζεθε λόκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκό 293717/29.11.2017 απόθαζε
ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ. Με ηελ
απόθαζε 27/2018 (4ε πλεδξίαζε ζηηο 2.3.2018), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απόθαζε 35/2018 (5ε
πλεδξίαζε ζηηο 19.3.2018), ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Η απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε
λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 59110/26.3.2018 απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ. Με ηελ απόθαζε 37/2018 (6ε πλεδξίαζε ζηηο 3.4.2018), ην
Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο
2018 ηεο Πεξηθέξεηαο ». Η απόθαζε αθνύ ειέγρζεθε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 70256/16.4.2018
(ΑΓΑ:ΦΗΠΞΟΡ1Φ-Ρ7Α) απόθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο & Ινλίνπ. Με ηελ απόθαζε 56/2018 (7ε πλεδξίαζε ζηηο 25.4.2018), ην Πεξηθεξεηαθό
πκβνύιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018 ηεο
Πεξηθέξεηαο».
7. Σελ ππ. αξηζκ.184/14-11-2017 (ΑΓΑ: Χ8ΒΓ7Λ6-ΤΤΚ) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018». Η αλσηέξσ
απόθαζε βξέζεθε λόκηκε κε ηελ αξηζκ. πξση. 293717/29-11-2017 (ΑΓΑ ΧΔΣΡ0Π1Φ-ΥΥΦ) απόθαζε
ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ
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Σελ ππ’ αξηζκό 400/2014 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε
επηθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δθινγώλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014,
αλαθεξύρηεθαλ ν Πεξηθεξεηάξρεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη νη
Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη Πεξηθέξεηαο δπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2019, θαζώο θαη κε ηελ
456/2014 δηόξζσζε – ζπκπιήξσζε απηήο. Με ην από 25.8.2014 πξαθηηθό νξθσκνζίαο όπνπ αλέιαβε ηα
θαζήθνληά ηεο ε λέα Πεξηθεξεηαθή Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Με ηελ ππ’ αξηζκό νηθ.
253511/3946/3.10.2016 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ΄ 555/18.10.2016) απόθαζή ηνπ ν Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο
Διιάδαο, ηξνπνπνίεζε ηελ ππ’ αξηζκ. νηθ. 246014/4155/11.9.2014 απόθαζή ηνπ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ΄
603/1.10.2014) πεξί νξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, όπσο ηζρύεη κεηά
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο κε ηελ ππ’ αξηζκ. 279404/4443/27.10.2015 απόθαζε ηνπ ηδίνπ (ΦΔΚ ΤΟΓΓ΄
796/6.11.2015). Με ηηο ππ’ αξηζκό 6302/60/9.1.2017 & 6296/59/9.1.2017 (ΦΔΚ Β΄ 211/1.10.2014)
απνθάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο κε ηηο νπνίεο έγηλε «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο
άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» θαη «Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ: α) ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο θαη β) ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» αληίζηνηρα.
9. Σα άξζξα 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν.4089/2012 (ΦΔΚ Α΄ 206/26.10.2012), ζύκθσλα κε ην νπνίν: «1. ηελ
παξάγξαθν Η΄ ηνπ Κεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 πξνζηίζεηαη κε έλαξμε ηζρύνο από
1.7.2013 εδάθην 21 σο εμήο: «Η κεηαθνξά καζεηώλ από ηνλ ηόπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, ησλ κνπζηθώλ θαη
θαιιηηερληθώλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
πξαγκαηνπνίεζεο απηήο», 2. …,
3. Από 1.7.2013 ε δαπάλε ηεο κεηαθνξάο καζεηώλ βαξύλεη ηνπο
πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Πεξηθεξεηώλ…».
10. Σελ ππ’ αξηζκό 50025/19-9-2018 (ΦΔΚ Β΄4217/26-9-2018) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Δζσηεξηθώλ, Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ, Τπνδνκώλ & Μεηαθνξώλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή
Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ «Μεηαθνξά καζεηώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ από ηηο Πεξηθέξεηεο», ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα, νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ πεξηθεξεηώλ, ε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκώλ γηα ηε κεηαθνξά
ησλ καζεηώλ, ηα ρνξεγνύκελα πξνο ηνπο καζεηέο επηδόκαηα, ηα αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελεξγεηώλ, ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ν απνινγηζκόο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαη νη
καζεκαηηθνί ηύπνη ππνινγηζκνύ ηνπ θόζηνπο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηώλ.
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 «Δπηδόηεζε καζεηώλ» ηεο πξναλαθεξόκελεο 50025/2018 Κ.Τ.Α. ζύκθσλα
κε ηηο νπνίεο:
«1. Αλ ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 είλαη αδύλαηε ή θξίλεηαη νηθνλνκηθά
αζύκθνξε θαη νη καζεηέο: α. έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζ’ άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο,
απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε ζθνπό ηε θνίηεζή ηνπο ζηελ ελ ιόγσ ζρνιηθή κνλάδα, ρνξεγείηαη κεληαίν
επίδνκα 85 €. β. κεηαθέξνληαη κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα, ή ησλ λνκίκσλ
επηηξόπσλ ηνπο, ρνξεγείηαη επίδνκα ππνινγηδόκελν βάζεη ηεο ρηιηνκεηξηθήο (κνλήο) απόζηαζεο ηεο
θαηνηθίαο από ην ζρνιείν κε θόζηνο ίζν κε 0.35 επξώ αλά ρηιηόκεηξν θαη γηα ηηο εκέξεο παξνπζίαο ηνπ
καζεηή ζην ζρνιείν. Σν ελ ιόγσ επίδνκα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 1500 επξώ αλά καζεηή αλά
ζρνιηθό έηνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ καζεηώλ ΜΔΑ.
2. Σα επηδόκαηα ρνξεγνύληαη από επηέκβξην έσο θαη Ινύλην θαη θαηαβάιινληαη από ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα
ζ’ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ζηνπο θαηά λόκν επηηξόπνπο απηώλ, ή ζηνπο ίδηνπο ηνπο
καζεηέο εάλ απηνί έρνπλ ελειηθησζεί θαη εθόζνλ νη επηδνηνύκελνη θνηηνύλ ζην ζρνιείν πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνη όπσο βεβαηώλεηαη από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο. Σα επηδόκαηα κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη πξνζσξηλά, κέρξη λα νινθιεξσζεί ηόζν ν
δηαγσληζκόο όζν θαη νη άιιεο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε όπνπ δελ είλαη εθηθηή ε κεηαθνξά.
3. α. ε πεξίπησζε όπνπ καζεηέο κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο εγθαζίζηαληαη ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ην
κεληαίν επίδνκα ηεο αλσηέξσ (1.α.) πεξίπησζεο θαηαβάιιεηαη γηα θάζε καζεηή ρσξηζηά. β. ε
πεξίπησζε όπνπ καζεηέο, κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, νη νπνίνη θνηηνύλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα ή ζε
ζρνιηθέο κνλάδεο κε θνηλή έδξα, κεηαθέξνληαη κε επζύλε ησλ γνλέσλ ή ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο,
ην επίδνκα ηεο αλσηέξσ (1.β.) πεξίπησζεο θαηαβάιιεηαη κία θνξά, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ
κεηαθεξνκέλσλ καζεηώλ κειώλ ηεο ηδίαο νηθνγέλεηαο.
4. Σα αλσηέξσ (α, β) επηδόκαηα δελ κπνξνύλ λα θαηαβάιινληαη ηαπηόρξνλα ζηνλ ίδην καζεηή.»
Δπίζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 «Υξεκαηνδόηεζε κεηαθνξάο καζεηώλ» ηεο 24001/2013 Κ.Τ.Α. ζύκθσλα
κε ηηο νπνίεο:
«1) Οη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη επηδόηεζεο ησλ καζεηώλ βαξύλνπλ ηνπο Κ.Α.Π. ησλ δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ
ζηα όξηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη νη καζεηέο. 2Α) Σν
ζπλνιηθό πνζό κε ην νπνίν νη Πεξηθέξεηεο επηρνξεγνύληαη ζε εηήζηα βάζε από ηνπο Κ.Α.Π. πξνθύπηεη
από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο πνζώλ γηα ηε κεηαθνξά ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε: (α) ηα εηδηθά
8.
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καζεηηθά δειηία ή ηε δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Α, (β) ηα ίδηα κέζα ησλ
Πεξηθεξεηώλ θαη ησλ Γήκσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Β, (γ) δεκόζηα ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Γ, (δ) ηελ επηδόηεζε ηνπ άξζξνπ 3, όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή
απόθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο.»
12. Σελ ππ’ αξηζκό 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΔΚ 2545/η.Β΄/24-9-2014) Απόθαζε Τθππνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Θξεζθεπκάησλ πεξί «Μεηαθνξάο Μαζεηώλ» θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γηα
εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθνξά καζεηή ή καζεηώλ ζε ζρνιεία εθηόο ηεο
πξνβιεπόκελεο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο.
13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4415/2016 (ΦΔΚ 159/η.Α΄/6-9-2016) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ
ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο»
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4445/2016 (ΦΔΚ 236/η.Α΄/19-12-2016), «Δζληθόο Μεραληζκόο
πληνληζκνύ, Παξαθνινύζεζεο θαη Αμηνιόγεζεο ησλ Πνιηηηθώλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο
πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85)
θαη άιιεο δηαηάμεηο», πνπ αθνξνύλ «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηώλ - Πξόβιεςε
δπλαηόηεηαο κεηαθνξάο πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ κε επηβαηηθά νρήκαηα ηδηνθηεζίαο Ο.Σ.Α.»
15. Σελ απόθαζε 1669/2018 (ΑΓΑ ΧΚΓΚ7Λ6-ΓΓ1) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηεζεο καζεηώλ/ηξηώλ θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη
ηνπ πνζνύ ησλ 105.000,00 επξώ α) γηα ηε κεηαθνξά ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα
ή ηελ επηηξνπεία ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη ελήιηθνη θαη β) γηα ηε ρνξήγεζε κεληαίνπ
επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’ άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, γηα ηε ζρνιηθή πεξίνδν
2017-2018 (11ε επηεκβξίνπ 2018 – 30ε Ινπλίνπ 2019), ε δαπάλε βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο εηώλ
2018 & 2019 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο»
16. Σελ απόθαζε 819/2019 (ΑΓΑ 6ΘΦΦ7Λ6-7ΔΘ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηεζεο καζεηώλ/ηξηώλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 20.763,05 € γηα α) ηε κεηαθνξά ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ
έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη
ελήιηθνη, βάζεη ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ θαη β)
ηε ρνξήγεζε κεληαίνπ επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’ άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2018»
17. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαηά ηε ζρνιηθή
πεξίνδν 2018 - 2019 επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, ήδε από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά ηεο

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΑΦΜ

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2018

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2018

ΓΔΚΔΒΡΗΟ 2018

ΤΝΟΛΟ

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ
ΑΠΟΣΑΖ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ/ΣΡΗΩΝ Α' ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018, ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018- 2019

1

ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ

148377121

12

24

21

15

72

0,35

11,500

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ
2018

Με δεδνκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί από ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ πνπ δη θαηνύληαη ηελ επηδόηε ζε θαη ηε ζεώξεζή ηνπο από ηη ο αληίζηνη ρεο
Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο,
παξαθαινύκε η ελ εηζήγεζή ζαο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηε ο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο γηα:
Σελ ηξνπνπνίε ζε ηεο απόθαζεο 819/2019 (ΑΓΑ 6ΘΦΦ7Λ6 -7ΔΘ) ηεο Οηθνλνκηθή ο
Δπηηξνπή ο Πεξηθέξεηαο Γπηηθή ο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηε ζε ο
καζεηώλ/ηξηώλ Α’/ζκηαο θαη Β’/ζ κηαο εθπαί δεπζε ο θαη δηάζεζε πίζησζε ο κέρξη ηνπ πνζνύ
ησλ 20.763,05 € γη α α) ηε κεηαθνξά ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή
ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη ελήιηθνη, βάζεη
ηεο ρηιηνκεηξη θήο απόζηαζεο ηε ο θαηνηθίαο ηνπο από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ θαη β)
ηε ρνξή γεζε κεληαίνπ επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’ άιιε θαηνη θία πιεζίνλ ηνπ
ζρνιείνπ γηα ην ζρνιη θό έηνο 2018 -2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην δη άζηεκα επηεκβξίνπ –
Γεθεκβξίνπ 2018», σο πξνο ηελ αλαγξαθή ησλ ζσζηώλ ζηνηρεί σλ ησλ δηθαηνύρσλ ησλ
παξαθάησ πηλάθσλ :

289,80 €

ΑΔΑ: 78Φ37Λ6-6ΩΣ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΔΝΟΗΚΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-2019 ΓΗΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 11-09-2018 ΔΩ 21-12-2018
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ ή
ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ή ΔΝΖΛΗΚΟΤ
ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ

ΑΦΜ

ΓΑΠΑΝΖ 9ου

ΓΑΠΑΝΖ
10ου

ΓΑΠΑΝΖ
11ου

ΓΑΠΑΝΖ
12ου

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ (€)

1

ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ

059306450

85

85

85

85

340,00

ΤΝΟΛΟ

340,00

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε απόθαζε 819/2019 (ΑΓΑ 6ΘΦΦ7Λ6 -7ΔΘ) ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπή ο Πεξηθέξεη αο Γπηη θήο Διιάδαο.

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.
 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.

ΑΔΑ: 78Φ37Λ6-6ΩΣ
 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.: 208965/1747/11.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σξνπνπνηεί ηελ αξηζκ. 819/2019 (ΑΓΑ:6ΘΦΦ7Λ6-7ΔΘ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο επηδόηεζεο καζεηώλ/ηξηώλ Α’/ζκηαο θαη
Β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 20.763,05 € γηα α) ηε κεηαθνξά
ηνπο κε επζύλε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα ή ησλ λνκίκσλ επηηξόπσλ ηνπο ή ησλ ηδίσλ
ησλ καζεηώλ/ηξηώλ εθόζνλ είλαη ελήιηθνη, βάζεη ηεο ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπο
από ην ζρνιείν ζην νπνίν θνηηνύλ θαη β) ηε ρνξήγεζε κεληαίνπ επηδόκαηνο ιόγσ εγθαηάζηαζεο ζ’
άιιε θαηνηθία πιεζίνλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην δηάζηεκα
επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ 2018», σο πξνο ηελ αλαγξαθή ησλ ζσζηώλ ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνύρσλ

ΓΔΚΔΒΡΗΟ 2018

ΤΝΟΛΟ

148377121

12

24

21

15

72

0,35

11,500

2018

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2018

ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

ΑΠΟΣΑΖ

ΟΚΣΩΒΡΗΟ 2018

1

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ

ΑΦΜ

ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ

ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΗΚΖ

Α/Α

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2018

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018, ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018- 2019

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΔΠΗΓΟΣΖΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ/ΣΡΗΩΝ Α' ΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ

ησλ παξαθάησ πηλάθσλ:

289,80 €

ΑΔΑ: 78Φ37Λ6-6ΩΣ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΚΑΗΟΤΥΩΝ ΔΠΗΓΟΜΑΣΟ ΔΝΟΗΚΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018-2019 ΓΗΑ ΣΖΝ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ
ΥΟΛΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 11-09-2018 ΔΩ 21-12-2018
ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΟΝΔΑ ή

ΑΦΜ

ΔΠΗΣΡΟΠΟΤ ή ΔΝΖΛΗΚΟΤ

ΓΑΠΑΝΖ

ΓΑΠΑΝΖ

ΓΑΠΑΝΖ

ΓΑΠΑΝΖ

ΤΝΟΛΗΚΖ

9ος

10ος

11ος

12ος

ΓΑΠΑΝΖ (€)

85

85

85

85

340,00

ΜΑΘΖΣΖ/ΣΡΗΑ
1

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ

059306450

ΤΝΟΛΟ

340,00

Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζκ. 819/2019 (ΑΓΑ:6ΘΦΦ7Λ6-7ΔΘ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
Σν παξόλ πξαθηηθό αθνύ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα από ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεώξγηνο ηαζνύιηαο

