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ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος
και Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας

KOIN.: Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας
ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1726/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 207164/2671/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας .
Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1726/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που μεταφέρονται από την αστική
και υπεραστική συγκοινωνία με τη χρήση Ειδικών μαθητικών Δελτίων για το σχολικό έτος 20192020 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 ευρώ, η οποία αφορά το κόστος
μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50025/2018 με τις μεταφορικές εταιρείες «ΚΤΕΛ
Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.», «Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου» και «Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου» και η
οποία δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς ετών 2019& 2020 της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΔΑ: ΨΞΟΦ7Λ6-Σ1Δ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2019 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
24η Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή

της

Περιφέρειας

Δυτικής

Ελλάδας,

ύστερα

από

την

υπ’

αριθμ.

πρωτ.:

21961/2283/19.07.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Σταθούλιας, 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, Σύρμος Γεώργιος- και Γαβριηλίδης Κων/νος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Σαλμάς Κων/νος, Κουμπουλής Δημήτριος, Μπατιστάτος
Σπύρος-Γιάννης, για το 1ο 2ο και 93ο θέματα αντίστοιχα στην Ημερήσια διάταξη.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: ΨΞΟΦ7Λ6-Σ1Δ

Αρ. Απόφασης 1726/2019
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο:
«Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας που μεταφέρονται από την αστική και υπεραστική συγκοινωνία με τη
χρήση Ειδικών μαθητικών Δελτίων για το σχολικό έτος 2019-2020 και διάθεση πίστωσης μέχρι του
ποσού των 1.000.000,00 ευρώ, η οποία αφορά το κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κ.Υ.Α. 50025/2018 με τις μεταφορικές εταιρείες «ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.», «Αστικό
ΚΤΕΛ Μεσολογγίου» και «Αστικό ΚΤΕΛ Αγρινίου» και η οποία δαπάνη βαρύνει τους
προϋπολογισμούς ετών 2019& 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας».
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής
παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: 207164/2671/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας , η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87/7.6.2010).
2. Την υπ’ αριθμ. 248595/27.12.2016 (Φ.Ε.Κ. Β΄4309/30.12.2016) Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί «Τροποποίησης του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Την υπ’ αριθμό 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
(2.500,00€) ευρώ.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5.8.2016) «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.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Β΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. 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».
7. Την υπ’ αριθμό 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, ανακηρύχτηκαν
ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Περιφέρειας δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019, καθώς και με την 456/2014 διόρθωση –
συμπλήρωση αυτής. Με το από 25.8.2014 πρακτικό ορκωμοσίας όπου ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα
Περιφερειακή Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Με την υπ’ αριθμό οικ. 253511/3946/3.10.2016 (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ΄ 555/18.10.2016) απόφασή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, τροποποίησε την υπ’ αριθμ. οικ.
246014/4155/11.9.2014 απόφασή του (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 603/1.10.2014) περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ.
279404/4443/27.10.2015 απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 796/6.11.2015). Με τις υπ’ αριθμό
6302/60/9.1.2017 & 6296/59/9.1.2017 (ΦΕΚ Β΄ 211/1.10.2014) αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με τις οποίες έγινε «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων: α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν
από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας» αντίστοιχα.
8. Τα άρθρα 7, 8 και 9 του Ν.4089/2012 (ΦΕΚ Α΄ 206/26.10.2012), σύμφωνα με το οποίο: «1. 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 των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και
καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης
αυτής», 2. …,
3. Από 1.7.2013 η δαπάνη της μεταφοράς μαθητών βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
Περιφερειών…».
9. Την υπ’ αριθμό 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Εσωτερικών & Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «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.
10. Το άρθρο 101 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών, σχολαζουσών
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
11. Την υπ’ αριθμό 32807/1.9.2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄2375/5.9.2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11.6.2013 Κ.Υ.Α.
12. Την υπ’ αριθμό 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931/τ.Β΄/9-9-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
13. Την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) με την οποία τροποποιήθηκε
η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
14. Την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με την οποία τροποποιήθηκε
η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
15. Την υπ’ αριθμό 50025/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Εσωτερικών & Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «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.
Στο άρθρο 2 «Διαδικασία μεταφοράς μαθητών» της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο
Α της παραγράφου 5 και στις υποπαραγράφους 2,3,4,5 & 8 ορίζονται τα εξής: 2) Οι μαθητές οι οποίοι
μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με ΕΜΔ (Ειδικά
Μαθητικά Δελτία) των οποίων ο τύπος καθορίζεται με την παρούσα. 3) Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο
ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής της οποίας κάνει χρήση ο μαθητής για να
μεταφερθεί από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου ο
συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ
υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. Οι μαθητές σε κάθε περίπτωση δεν επιβαρύνονται με την
καταβολή οιουδήποτε κομίστρου. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη της αρμόδιας
Περιφέρειας. 4) Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από την
αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρχή κάθε διδακτικού έτους
σύμφωνα με τις καταστάσεις των μαθητών που θα μεταφερθούν με δημόσια συγκοινωνία, τις οποίες
αποστέλλει η Περιφέρεια. Τα ΕΜΔ, πριν τη χορήγησή τους, θεωρούνται από τον αρμόδιο συγκοινωνιακό
φορέα ή από τον εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης
λιμενικής αρχής κατά περίπτωση. 5) Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου,
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, για όλα τα απαραίτητα συγκοινωνιακά μέσα για τη μετάβαση και
επιστροφή του μαθητή και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του. 8) Μαθητές οι οποίοι είναι
κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες ή ώρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν
το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διανύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του Β. Δ. 306/1973 (ΦΕΚ 90Α).
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Στο άρθρο 8 «Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών» της 50025/2018 Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τις οποίες:
«1) Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τους Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ
στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές. 2Α) Το συνολικό
ποσό με το οποίο οι Περιφέρειες επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα
των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά η οποία πραγματοποιείται με: (α) τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη
δημοτική συγκοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Α, (β) τα ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων
σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Β, (γ) δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2, κεφ. Γ,
(δ) την επιδότηση του άρθρου 3, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας.»
16. Την υπ’ αριθμό 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΕΚ 2545/τ.Β΄/24-9-2014) Απόφαση Υφυπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων περί «Μεταφοράς Μαθητών» και αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς
λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής
κατανομής.
17. 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»
18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), «Εθνικός Μηχανισμός
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
άλλες διατάξεις», που αφορούν «Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας
μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.»
19. Την με αριθμό 2730/09-07-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
20. Το γεγονός ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της μαθητικής κοινότητας κατά την επόμενη
σχολική περίοδο 2019-2020 επιβάλλεται η μεταφορά των μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ήδη από την έναρξη της σχολικής περιόδου,
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκ ριση δαπάνης μεταφοράς μαθητώ ν/τριών κυρίως Δ ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερει ακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτο ς
2019-2020, που μεταφ έρονται από την αστική και υπεραστική συγκοινωνία κατό πιν έκδοσης
Ειδικώ ν Μαθητικών Δελτίων με ευθύνη της αρμόδι ας Δι εύθυνση ς και τη διάθεση πίστωσης
συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένου το υ
νόμιμου Φ.Π.Α ., η οποία αφορά το κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
50025/2018, μαθητών/τριών με μεταφορικ ές ετ αιρείες «ΚΤΕΛ Α ιτωλοακαρνανί ας Α .Ε. ,
Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου, Αστι κό ΚΤΕΛ Αγρινίου», σύ μφωνα με τ ον παρακ άτω πίνακ α:
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

Έτος 2019

ΚΤΕΛ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Α.Ε.
70.000,00

Έτος 2020

92.000,00

ΦΟΡΕΑΣ
192.02

120.000,00

ΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
210.000,00

190.000,00

318.000,00

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ
400.000,00

600.000,00
1.000.000,0
ΣΥΝΟΛΑ
162.000,00
310.000,00
528.000,00
0
Η δαπ άνη αφορά μεταφορά μαθητών/τρι ών Δευτεροβάθμιας εκπ αίδευσης χωρικής
αρμοδιότητ ας Περιφερ ειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανί ας, γι α το σχ ολικό έτος 2019-2020,
βαρύν ει τους προϋπολογισμούς ετών 201 9 και 2020 της Περιφερει ακής Ενότητας
Αιτωλοακ αρνανίας με ποσά 400. 000,00 ευρώ για το οικονομικό έτο ς 2019 και 600. 000,00
ευρώ για το επόμενο οικονομικό έτ ος 2020 και συγκεκριμέν α τους ειδικούς φορείς 02 .192
«Υπηρεσίες Δευτ εροβ άθμιας Εκ παίδευσης».

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
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με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’
αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»
στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ
281/Β/7-2-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 Την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή
τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί
«Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 207164/2671/10.07.2019 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Παιδείας .
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη δαπάνη μεταφοράς μαθητών/τριών κυρίως Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, που
μεταφέρονται από την αστική και υπεραστική συγκοινωνία κατόπιν έκδοσης Ειδικών Μαθητικών
Δελτίων με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ενός
εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00 €#, συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α., η οποία αφορά
το κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 50025/2018, μαθητών/τριών με
μεταφορικές εταιρείες «ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε., Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου, Αστικό
ΚΤΕΛ Αγρινίου», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΦΟΡΕΑΣ
192.02

ΚΤΕΛ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΑ

Έτος 2019

70.000,00

120.000,00

210.000,00

400.000,00

Έτος 2020

92.000,00

190.000,00

318.000,00

600.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

162.000,00

310.000,00

528.000,00

1.000.000,00

Η δαπάνη αφορά μεταφορά μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020, βαρύνει τους
προϋπολογισμούς ετών 2019 και 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας με ποσά
400.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2019 και 600.000,00 ευρώ για το επόμενο οικονομικό έτος
2020 και συγκεκριμένα τους ειδικούς φορείς 02.192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε
Ο Γραμματέας της Επιτροπής
Γεώργιος Σταθούλιας

