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Απ. Ππωη: 210546/2161
ΠΡΟ: Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1788/2019 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 206979/3486/10.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1788/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηώλ
σο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππνδνρήο κε ακεηάβιεην ην ζπκβαηηθό θόζηνο απηώλ, ρσξηθήο
αξκνδηόηεηαο Π.Δ. Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 ηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζε κεηαθνξείο
κε ηηο αξηζ. 1785/2018, 2120/2018, 817/2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεώπγιορ ηαθούλιαρ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 9ΗΔΙ7Λ6-ΛΔΓ
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: 9ΗΔΙ7Λ6-ΛΔΓ
Απ. Απόθαζηρ 1788/2019
Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 79ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηώλ σο πξνο ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο ππνδνρήο κε ακεηάβιεην ην ζπκβαηηθό θόζηνο απηώλ, ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο Π.Δ.
Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 ηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζε κεηαθνξείο κε ηηο αξηζ.
1785/2018, 2120/2018, 817/2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 206979/3486/10.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έτοντας σπόυη:
1.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη
πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ.
2.
Σν Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 225Α’/27.12.2010)θαη ηελ
ηξνπνπνίεζε απηνχ (ΦΔΚ.4309/η.Β΄/30.12.2016).
3.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ.147/η.Β΄/8.8.2016) ¨Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ¨).
4.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ¨ΚΟΠΟ¨ ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α΄) ¨Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο¨
ζχκθσλα κε ην νπνίν ζθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είλαη ε ελζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα
δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ L 306/41), θαζψο θαη ε ζπζηεκαηηθή
έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ.
5.
Σν Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ.145/η.Α΄/5.8.2016) ¨Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο¨ θαη ηελ
ππ΄αξηζκ.2/1000/18/0026/30.12.2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ, ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ¨.
6.
Σελ αξηζκ.400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μαΐνπ 2014 θαη ην απφ 25.8.2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο ηεο Π.Γ.Δ.
7.
Σελ αξηζκ.6302/60/9.1.2017 (ΦΔΚ.211/η.Β΄/30.1.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπη. Διιάδαο,
πεξί ¨Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Π.Γ.Δ¨.
8.
Σελ αξηζκ.55961/643/1.3.2017 (ΦΔΚ.111/η.Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπη.
Διιάδαο ¨Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπη. Διιάδαο¨.
9.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.4089/2012 (ΦΔΚ.206Α΄), κε ην νπνίν ζηελ παξάγξαθν Η΄ ηνπ
θεθαιαίνπ ΙΙ ηνπ άξζξνπ 186 ηνπ Ν.3852/2010 πξνζηίζεηαη κε έλαξμε ηζρχνο απφ 1.7.2013 εδάθην 21 σο
εμήο: ¨Η κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ζην ζρνιείν θνίηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, ησλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ησλ
απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πξαγκαηνπνίεζεο απηήο¨, ¨Απφ 1.7.2013 ε δαπάλε ηεο
Μ.Μ. βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ¨.
10. Σελ αξηζκ.24001/11.6.2013 (ΦΔΚ.1449Β΄)/14.6.2013) Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο,
Δζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ Μεηαθνξά καζεηψλ Γεκνζίσλ
ρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο¨, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ.32807/1.9.2014 (ΦΔΚ.2375 Β΄/5.9.2014)
Κ.Τ.Α., ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ Μ.Μ. δεκνζίσλ ζρνιείσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα, νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ε δηαδηθαζία ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηε κεηαθνξά
καζεηψλ, ηα ρνξεγνχκελα πξνο ηνπο καζεηέο επηδφκαηα, ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ, ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ν απνινγηζκφο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη νη
καζεκαηηθνί ηχπνη ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ.
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11. Σελ ππ’ αξηζκ 1182/2018 (ΑΓΑ: ΨΛΓΑ7Λ6-ΛΓ4) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα
Έγθξηζε δηελέξγεηαο 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. ΗΛΔΙΑ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ
ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο-Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
3.148.024,19 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ
πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 1%»
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο θαη 2) Σε
ζχζηαζε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ & Δλζηάζεσλ.
12. Σελ αξηζ. 189514/2992/2018 (ΑΓΑ: 75ΦΓ7Λ6-3Φ8) δηαθήξπμε ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο
Π.Δ. Ηιείαο ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ, γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ζρνιηθνχ έηνπο 2018-2019 (αξηζκφο ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ : 60649).
13. Σελ αξηζκ. 1785/2018 (ΑΓΑ: 6Ξ2Ο7Λ6-ΓΘΠ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο
Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο (Π.Δ. Ηιείαο) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Γπλακηθνχ
πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (δηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα
ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο
θαπζίκνπ έσο 1%, ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ) κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 € επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
14. Σελ αξηζκ. 1995/2018 (ΑΓΑ: 6ΘΑΡ7Λ6-60Γ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε 2νπ πξαθηηθνχ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπ 3νπ Δπηκέξνπο
Γηαγσληζκνχ γηα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο (Π.Δ. Ηιείαο) ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Γπλακηθνχ
πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (δηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα
ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο
θαπζίκνπ έσο 1%, ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ)
κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 3.148.024,19 € επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.».
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4563/2018 (ΦΔΚ 169/η.Α/20.09.18) φπνπ: ην άξζξν 63 ηνπ λ.
4415/2016 (Α΄ 159) επέξρνληαη απφ 30.6.2018 νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: α) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1
ε θξάζε «ησλ ζρνιηθψλ εηψλ 2016-2017 θαη 2017-2018» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «ησλ ζρνιηθψλ εηψλ
2016-2017, 2017- 2018 θαη 2018-2019», ε θξάζε «ζηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε
θξάζε «ζηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ή πξνζσξηλνχο αλαδφρνπο» θαη ε εκεξνκελία «30.6.2018»
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «κέρξη 31.12.2018». β) Η πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«γ) δελ έρνπλ αλαδεηρζεί κεηνδφηεο ή πξνζσξηλνί αλάδνρνη ζηνπο εθθξεκείο δηαγσληζκνχο, ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή κπνξεί κε απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ, πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο
30.06.2018 έσο ηηο 31.12.2018».
16. Σελ αξηζκ. 2120/2018 (ΑΓΑ : Ω3ΚΨ7Λ6-31Φ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ κε ζέκα
«Έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ ππ΄αξηζ 1785/2018 απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο Π.Γ.Δ. θαη’ εμαίξεζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Ν.4415/2016 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4563/2018 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Ηιείαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
17. χκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4604/2019 κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ 31/12/2018 ην άξζξν 63
ηνπ Ν. 4415/2016, ηζρχνπλ ηα εμήο : 2. ην άξζξν 63 ηνπ Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέξρνληαη απφ 30.06.2018
νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο : α) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ε θξάζε «κέρξη 31.12.2018» αληηθαζίζηαηαη
κε ηε θξάζε «κέρξη 30.06.2019». β) ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ ε θξάζε «πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο
30.06.2018 έσο 31.12.2018» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 31.12.2018 έσο ηηο
30.06.2019».
18. Σελ ππ’ αξηζκ. 817/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε
ζέκα «Έγθξηζε εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηηο ππ΄ αξηζκ. 1785/2018, 1995/2018 &
232/2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΠΓΔ, θαη΄ εμαίξεζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4415/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 101 ηνπ Ν. 4604/2019, γηα ηελ
αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019»
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19. Σελ ππ’ αξ. 228/20018 Απφθαζε (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15-11-2018) ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε
ηελ νπνία «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Π.Γ.Δ. έηνπο 2019
20. Σελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε ηξνπνπνίεζεο σο πξνο ηηο εμππεξεηνχκελεο ζρνιηθέο κνλάδεο
δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο κεηαθνξείο Γεκαθφπνπιν Λνπθά θαη Γεββέ
Αλησλία φπσο απηά εθηεινχληαη γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ 1785/2018,
2120/2018, 817/2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ρσξίο λα επέιζεη ρηιηνκεηξηθή κεηαβνιή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4415/2016, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ αιιάδεη ην
ζπκβαηηθφ θφζηνο ησλ ελ ιφγσ δξνκνινγίσλ.
Εισηγούμεθα όπφς προβείτε:
ηελ έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Ηιείαο,
σο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππνδνρήο κε ακεηάβιεην ην ζπκβαηηθφ θφζηνο απηψλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20182019, ηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο κεηαθνξείο Γεκαθφπνπιν Λνπθά θαη Γεββέ Αλησλία κε ηηο 1785/2018,
2120/2018, 817/2019 απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο φπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ
Ν. 4415/2016, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.

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).
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 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
(ΦΔΚ 111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνύ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Οξηζκόο Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η.
Τ.Ο.Γ.Γ./23-3-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή
ηαθηηθώλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ από ηνλ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απόθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 206979/3486/10.07.2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηώλ, ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο
Π.Δ. Ηιείαο, σο πξνο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ππνδνρήο κε ακεηάβιεην ην ζπκβαηηθό θόζηνο απηώλ,
γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, ηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο κεηαθνξείο Γεκαθόπνπιν Λνπθά
θαη Γεββέ Αλησλία κε ηηο 1785/2018, 2120/2018, 817/2019 απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο
όπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 4415/2016, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν πίλαθα,
ν νπνίνο απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζεο.
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ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ

TAΠΤ 15Α-15Β

ΕΞΤΠΗΡΕΣΟΤΜ
ΕΝΗ ΥΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

4ο ΓΤΜΝΑΙΟ+
2ο ΛΤΚΔΙΟ
ΠΤΡΓΟΤ

ΔΗΜΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΤΡΓΟΤ

ΦΛΟΚΑ- ΑΓ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΑΙΝΑ-4ο
ΓΤΜΝ.+2ο ΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ & 4ο
ΓΤΜΝ.+2ο ΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ- ΑΓ
ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΑΙΝΑ - ΦΛΟΚΑ

1

4ο ΓΤΜΝΑΙΟ
ΠΤΡΓΟΤ

ΠΤΡΓΟΤ

ΣΑΠΤ 37Α - 37Β

ΔΔΔΔΚ +ΔΙΓ
ΓΤΜΝ-ΛΤΚΔΙΟ
ΠΤΡΓΟΤ

ΠΤΡΓΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

ΔΙΓ ΓΤΜΝΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

2
ΠΤΡΓΟΤ

ΟΝ/ΠΩΝΤΜΟ
ΜΕΣΑΦΟΡΕΑ

ΦΛΟΚΑ- ΑΓ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΑΙΝΑ-4ο
ΓΤΜΝ.& 4ο ΓΤΜΝ.- ΑΓ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΑΙΝΑ - ΦΛΟΚΑ
ΠΔΡΑΙΝΑ-ΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΔΔΔΚ+ΔΙΓ ΓΤΜΝ-ΛΤΚΔΙΟ
ΠΤΡΓΟΤ & ΔΔΔΔΚ+ ΔΙΓ ΓΤΜΝΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ-ΑΡΥΙΑ
ΟΛΤΜΠΙΑ ΠΔΡΑΙΝΑ
ΠΔΡΑΙΝΑ-ΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΙΓ ΓΤΜΝ-ΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ &
ΔΙΓ ΓΤΜΝ- ΛΤΚΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤΑΡΥΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ - ΠΔΡΑΙΝΑ

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

ΑΠΟΦΑΗ
ΑΝΑΘΕΗ
Ο.Ε.

ΓΔΒΒΔ ΑΝΣΩΝΙΑ

1785/2018,
2120/2018,
817/2019

ΓΔΒΒΔ ΑΝΣΩΝΙΑ

1785/2018,
2120/2018,
817/2019

ΓΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΛΟΤΚΑ

1785/2018,
2120/2018,
817/2019

ΓΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΛΟΤΚΑ

1785/2018,
2120/2018,
817/2019

ΥΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ω
ΠΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ
11/9/2018

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ Ω
ΠΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟ
11/9/2018
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