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Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
ΠΡΟ: Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
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Γ/λζε Γηνίθεζεο
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28
Γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο

ΚΟΗΝ:

Γ/λζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1901/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 224196/3813/24-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.– Σκήκα Παηδείαο.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1901/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο πνπ
κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ
Γειηίσλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 1.000.000,00 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Κ.Τ.Α. 50025/2018 καζεηψλ κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία «ΚΣΔΛ Ν. ΗΛΔΙΑ Α.Δ.», γηα δηθέο ζαο
ελέξγεηεο.
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Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: 6ΒΥ07Λ6-Μ0Υ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 27/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζηα Γξαθεία ηεο Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζήκεξα ηελ
2α Απγνχζηνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
228534/2403/29.07.2019 λφκηκε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία δφζεθε ζηα ηαθηηθά θαη
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ νη:
1. Μπξάκνο Παλαγηψηεο- Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
2. Απγέξεο άββαο - Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
3. Πεηξφπνπινο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
4. Καπξάινο ππξίδσλ - αλαπι. κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
5. Γαβξηειίδεο Κσλ/λνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
6. χξκνο Γεψξγηνο – κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη ν γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Γεξάζηκνο Νεθηάξηνο Μνπιίλνο, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
Απφ ηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λνκίκσο πξνζθιήζεθαλ ν θ. Παξαζθεπφπνπινο Γεξάζηκνο
θαη ε θ. Καξδάξα Δπζηαζία, Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νη εθπξφζσπνη ησλ
Αγξνηηθψλ Αιηεπηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
i.

θ. Κάππαο Παλαγηψηεο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Αγία Δηξήλε»)

ii.

θ. Μπφηαο Γεψξγηνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν Γηβάξη»)

iii.

θ. Κιανπδάηνο ηαχξνο (πξφεδξνο ηνπ πλ/ζκνχ «Η Γεηάλεηξα» θαη

iv.

θ. Καυκελάθεο Νηθφιανο, δηθεγφξνο Μεζνινγγίνπ (εθπξφζσπνο ηνπ πλ/ζκνχ «Σν
θαιί»

Δπίζεο γηα ην πξψην (1) ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο παξαβξέζεθαλ ν Γ/ληήο ηεο Γ.Α.Ο.Κ. ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Νηθνιφπνπινο ηέθαλνο θαη ε Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Αιηείαο ΠΔ
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. θ. Παξπνχξα Άιθεζηηο - Υξπζάλζε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο
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Απ. Απόθαζηρ 1901/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 18ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή
ζπγθνηλσλία κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ Γειηίσλ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη δηάζεζε
πίζησζεο πνζνχ 1.000.000,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 50025/2018 καζεηψλ κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία «ΚΣΔΛ Ν.
ΗΛΔΙΑ Α.Δ.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 224196/3813/24-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο Π.Γ.Δ.–
Σκήκα Παηδείαο., ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/η.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» πεξί ζύζηαζεο θαη ζπγθξόηεζεο Πεξηθεξεηώλ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (Φ.Δ.Κ. 87/ηΑ΄/2010), κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 5 Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξηθεξεηώλ ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε,
ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ»(ΦΔΚ 85/ηΑ΄/2012), «Η
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,
εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρύεη.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 132/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 225/η.Α΄/27-12-2010),
όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη κε ηελ αξηζ. 248595/27-12-2016 (ΦΔΚ 4309/η.Β΄/30-12-2016) απόθαζε ηνπ
Γεληθνύ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ.
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ.145Α’) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ αξηζ.
εγθύθιην 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΓΑ:ΦΒΞΒΗ-ΓΣΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ
ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρή νδεγηώλ».
6. Σελ αξηζ. 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 Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηελ
πεξίνδν 2014−2019, θαζώο θαη ηελ αξηζ. 456/2014 δηόξζσζε − ζπκπιήξσζε απηήο.
7. Σελ αξηζ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-01-2017) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ α) ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη β)
ζε Πεξηθεξεηαθνύο πκβνύινπο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
8. Σελ αξηζ. 277835/4282/25-10-2016 (ΦΔΚ 607/η.ΤΟΓΓ/8-11-2016) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
9. Tν άξζξν 7ν ηνπ Ν.4089/2012 (ΦΔΚ 206Α’), ζηελ 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 καζεηώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο, ησλ
κνπζηθώλ θαη θαιιηηερληθώλ ζρνιείσλ, θαζώο θαη ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο
πξαγκαηνπνίεζεο απηήο», «Από 1.7.2013 ε δαπάλε ηεο κεηαθνξάο καζεηώλ βαξύλεη ηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ
Πεξηθεξεηώλ».
10. Σελ αξηζ.228/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Πξνϋπνινγηζκόο έηνπο
2019 ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
11.
Σελ αξηζ. 50025/26-9-2018 (ΦΔΚ 4217/η.Β΄/26-9-2018) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο, Δζσηεξηθώλ & Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ «Μεηαθνξά
καζεηώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ από ηηο Πεξηθέξεηεο», αλαθέξνληαη νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηώλ γηα ηε
κεηαθνξά καζεηώλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014 θαη ζπγθεθξηκέλα, νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ
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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. ην άξζξν 2 «Γηαδηθαζία κεηαθνξάο καζεηώλ» ηεο πξναλαθεξόκελεο Κ.Τ.Α. θαη ζπγθεθξηκέλα ζην
θεθάιαην Α ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 2,3,4,5 & 8 νξίδνληαη ηα εμήο: 2) Οη καζεηέο νη νπνίνη
κεηαθέξνληαη δσξεάλ κε ηε δεκόζηα αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία εθνδηάδνληαη κε ΔΜΓ (Δηδηθά Μαζεηηθά
Γειηία) ……3) Η αμία ηνπ ΔΜΓ ππνινγίδεηαη ζην ύςνο ηνπ 50% ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο
δηαδξνκήο(κνλήο ή δηπιήο) ηεο νπνίαο θάλεη ρξήζε ν καζεηήο…... ε πεξίπησζε όπνπ ν ζπγθνηλσληαθόο θνξέαο δελ
είλαη ην ΚΣΔΛ αιιά εθκεηαιιεπηήο κηθξνζπγθνηλσλίαο ε αμία ηνπ ΔΜΓ ππνινγίδεηαη ζην νιόθιεξν ηεο ηηκήο ηνπ
εηζηηεξίνπ. Οη καζεηέο ζε θάζε πεξίπησζε δελ επηβαξύλνληαη κε ηελ θαηαβνιή νηνπδήπνηε θνκίζηξνπ. Η εθηύπσζε
ησλ ΔΜΓ γίλεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηεο αξκόδηαο Πεξηθέξεηαο. 4) Η ζπκπιήξσζε, ζεώξεζε θαη ρνξήγεζε ησλ
ΔΜΓ ζηνπο δηθαηνύρνπο καζεηέο γίλεηαη από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθνύ έηνπο ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ καζεηώλ πνπ ζα κεηαθεξζνύλ κε δεκόζηα
ζπγθνηλσλία, ηηο νπνίεο απνζηέιιεη ε Πεξηθέξεηα. Σα ΔΜΓ, πξηλ ηε ρνξήγεζή ηνπο, ζεσξνύληαη από ηνλ αξκόδην
ζπγθνηλσληαθό θνξέα ή από ηνλ εθκεηαιιεπηή κηθξνζπγθνηλσλίαο, ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζηαζκνύ ηνπ ΟΔ, ή ηεο
πιεζηέζηεξεο ιηκεληθήο αξρήο θαηά πεξίπησζε. 5) Σν ΔΜΓ ηζρύεη κόλν θαηά ηηο κέξεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, γηα όια ηα απαξαίηεηα ζπγθνηλσληαθά κέζα γηα ηε κεηάβαζε θαη
επηζηξνθή ηνπ καζεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά από ηνλ θάηνρό ηνπ. 8) Μαζεηέο νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
ΔΜΓ θαη δηαθηλνύληαη ηηο εκέξεο ή ώξεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ππνρξενύληαη λα θαηαβάινπλ ην 50% ηεο
θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Β. Γ.
306/1973 (ΦΔΚ 90Α).
ην άξζξν 9 «Υξεκαηνδόηεζε κεηαθνξάο καζεηώλ» ηεο Κ.Τ.Α. επίζεο νξίδεηαη: 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 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.Σηο αξηζ 2815/2019 θαη 2816 /2019 δεζκεύζεηο πίζησζεο πνιπεηνύο αλάιεςεο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κε δεδνκέλα ,ηελ αλαγθαηόηεηα έθδνζεο εγθξηηηθήο απόθαζεο δηελέξγεηαο δαπάλεο θαη
δηάζεζεο πίζησζεο πξν ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ησλ καζεηώλ, ηελ πξόβιεςε ηεο δαπάλεο κε βάζε
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνεγνπκέλσλ εηώλ
Εισηγούμαστε:
Σελ έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, πνπ κεηαθέξνληαη από ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή
ζπγθνηλσλία θαηόπηλ έθδνζεο Δηδηθώλ Μαζεηηθώλ Γειηίσλ κε επζύλε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο θαη ηε δηάζεζε
πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.000.000,00ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α., ε νπνία αθνξά ην θόζηνο
κεηαθνξάο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 24001/2013, καζεηώλ κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία «ΚΣΔΛ Ν.
ΗΛΔΙΑ Α.Δ.», όπσο ε παξαθάησ θαηάζηαζε.
ΦΟΡΔΑ
191.01
192.01

ΚΣΔΛ
Ν.ΗΛΔΙΑ

ΤΝΟΛΑ

Έηνο 2019

400.000,00

400.000,00

Έηνο 2020

600.000,00

600.000,00

ΤΝΟΛΑ

1.000.000,00 1.000.000,00

Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ηιείαο εηώλ 2019 & 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα
ηνπο θνξείο 191 θαη 192 θαη Κ. Α. Δμόδνπ 191.0821.01.0001 θαη 192.0821.01.0001.

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο πνπ αλέπηπμαλ ηηο
απφςεηο ηνπο επί ησλ αλσηέξσ, θαηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
 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 – Πξφγξακκα

ΑΔΑ: 6ΒΥ07Λ6-Μ0Υ
Καιιηθξάηεο» πεξί χζηαζεο θαη πγθξφηεζεο Πεξηθεξεηψλ, φπσο 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 Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηείηαη – ζπκπιεξψλεηαη ε ππ’ αξ. 248595/2712/2016 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Σξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ 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
κηζζνιφγην – βαζκνιφγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο, εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015».
 Σελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΚΠΟ/Φ.18/νηθ. 21526/4-11-2011 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
 Σελ αξηζκ. 82/2011 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 16428/180/19-1-2017 Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο «Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε» ζηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε Οηθνλνκηθψλ θαη Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.» (ΦΔΚ 281/Β/72-2017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 55961/643/1-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
111/η. ΤΟΓΓ/9.3.2017) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69641/869/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο
Πξνέδξνπ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 138/η. Τ.Ο.Γ.Γ./23-32017).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 42/2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 219/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε
ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 69923/876/14-3-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο πνπ νξίζηεθαλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο θαη ζε πεξηθεξεηαθνχο ζπκβνχινπο Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1018/Β/24-3-2017)
 Σελ ππ’ αξηζκ. 124608/1625/9-5-2017 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο πεξί
«Σξνπνπνίεζεο ηεο 6302/60/9-1-2017 (ΦΔΚ 211/Β/30-1-2017) απφθαζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο» (ΦΔΚ 1864/Β/26-5-2017).

ΑΔΑ: 6ΒΥ07Λ6-Μ0Υ
 ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 224196/3813/24-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Ηιείαο ηεο
Π.Γ.Δ.– Σκήκα Παηδείαο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, πνπ κεηαθέξνληαη απφ
ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία θαηφπηλ έθδνζεο Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ Γειηίσλ κε επζχλε ηεο
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.000.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ λνκίκνπ Φ.Π.Α., ε νπνία αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α.
24001/2013, καζεηψλ κε ηελ κεηαθνξηθή εηαηξεία «ΚΣΔΛ Ν. ΗΛΔΙΑ Α.Δ.», φπσο ε παξαθάησ
θαηάζηαζε.
ΦΟΡΔΑ
191.01
192.01

ΚΣΔΛ
Ν.ΗΛΔΙΑ

ΤΝΟΛΑ

Έηνο 2019

400.000,00

400.000,00

Έηνο 2020

600.000,00

600.000,00

ΤΝΟΛΑ

1.000.000,00 1.000.000,00

Η δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ηιείαο εηψλ 2019 & 2020 θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπο θνξείο 191 θαη 192 θαη Κ. Α. Δμφδνπ 191.0821.01.0001 θαη 192.0821.01.0001.
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΠΡΑΜΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ
Ο Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο

Γεξάζηκνο – Νεθηάξηνο Μνπιίλνο

