INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.08.07 11:49:06
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΟ77Λ6-0ΨΤ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ
Γπαθείο Πποέδπος Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ
Σασ. Γ/νζη: ΝΔΟ Παηπών-Αθηνών 32
264 41 Πάηπα
Σηλέθωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάηπα 7 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 227410/2385
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
ΠΡΟ: Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ινλίσλ Νήζσλ
Γ/λζε Γηνίθεζεο
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28
Γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο
KOIN:

Γξαθείν
Αληηπεξηθεξεηάξρε
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.

Π.Δ.

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1925/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: 1. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222538/5102/23-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.– Σκήκα Παηδείαο.
2. Σν ππ’ αξηζκ. πξση: 222567/1878/06-06-2019 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1925/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Αραΐαο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ
αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ Γειηίσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο
2019-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 465.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α.», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΣΟ77Λ6-0ΨΤ
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 1925/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 50ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ.
Αραΐαο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ
Γειηίσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 465.000,00 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222538/5102/23-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.–
Σκήκα Παηδείαο, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
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' αξηζκ. 228/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε
πξνϋπνινγηζκνύ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019». Η απόθαζε απηή βξέζεθε λόκηκε κε ηελ
265933/28/12/2018 (ΑΓΑ ΧΦ7ΛΟΡ1Φ-ΠΓΟ) απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ.
7. 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.
8. Σελ ππ’ αξηζκ. 6302/60/09-1-2017 (Φ.Δ.Κ. 211/η.Β΄/30-1-2017) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο άκεζα εθιεγκέλνπο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
9. Σελ ππ’ αξηζκ. 55961/643/01-03-2017 (Φ.Δ.Κ. 111/η. Τ.Ο.Γ.Γ./9.3.2017) απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο «Οξηζκόο Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
10. 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…».
11. 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
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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
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) ησλ
νπνίσλ ν ηύπνο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνύζα. 3) Η αμία ηνπ ΔΜΓ ππνινγίδεηαη ζην ύςνο ηνπ 50% ηεο θαλνληθήο
ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο δηαδξνκήο ηεο νπνίαο θάλεη ρξήζε ν καζεηήο γηα λα κεηαθεξζεί από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπ
ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ θαη αληίζηξνθα. 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 50025/2018 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 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», όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη
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. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο θαηά ηελ επόκελε ζρνιηθή
πεξίνδν 2019 - 2020 επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ήδε από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο πεξηόδνπ
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε γη α ηελ εηζήγεζή ζαο ζηε λ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο
Πεξηθέξεη αο Γπηηθή ο Διιάδαο γηα ηελ:
Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηώλ/ηξηώλ θπξίσο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, πνπ κεηαθέξνληαη από ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή
ζπγθνηλσλία θαηόπηλ έθδνζεο Δηδηθώλ Μαζεηηθώλ Γειηίσλ κε επζύλε ηεο αξκόδηαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηε
δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ηεηξαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ επξώ 465.000,00 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λόκηκνπ Φ.Π.Α., ε νπνία αθνξά ην θόζηνο κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Κ.Τ.Α. 50025/2018, καζεηώλ/ηξηώλ κε ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο «ΚΣΔΛ Ν. ΑΥΑΨΑ Α.Δ.», «ΚΣΔΛ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
Α.Δ.», «ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΠΑΣΡΧΝ» & «ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΑΙΓΙΟΤ», ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΦΟΡΕΑ
192.01

ΚΣΕΛ
Ν.ΑΥΑΪΑ Α.Ε.

ΚΣΕΛ
ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ Α.Ε.

ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ
ΠΑΣΡΩΝ

ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ
ΑΙΓΙΟΤ

ΤΝΟΛΑ
(σε €)

Έτος 2019

55.000,00

10.000,00

85.000,00

45.000,00

195.000,00

ΑΔΑ: ΨΣΟ77Λ6-0ΨΤ
Έτος 2020

65.000,00

15.000,00

125.000,00

65.000,00

270.000,00

ΤΝΟΛΑ

120.000,00

25.000,00

210.000,00

110.000,00

465.000,00

Η δαπάλε βαξύλεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο εηώλ 2019 & 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ην
θνξέα 192 «Τπεξεζίεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» κε πνζά 195.000,00 επξώ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2019 θαη
270.000,00 επξώ γηα ην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο 2020.

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
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.

ΑΔΑ: ΨΣΟ77Λ6-0ΨΤ
 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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 222538/5102/23-07-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο
Π.Γ.Δ.– Σκήκα Παηδείαο.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ θπξίσο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, πνπ κεηαθέξνληαη απφ
ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία θαηφπηλ έθδνζεο Δηδηθψλ Μαζεηηθψλ Γειηίσλ κε επζχλε ηεο
αξκφδηαο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ
ηεηξαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ 465.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λφκηκνπ Φ.Π.Α., ε
νπνία αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 50025/2018, καζεηψλ/ηξηψλ κε
ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο «ΚΣΔΛ Ν. ΑΥΑΪΑ Α.Δ.», «ΚΣΔΛ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ Α.Δ.», «ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ
ΠΑΣΡΩΝ» & «ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ ΑΙΓΙΟΤ», ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΦΟΡΔΑ 192.01

ΚΣΔΛ
Ν.ΑΥΑΪΑ Α.Δ.

ΚΣΔΛ
ΑΗΣΩΛ/ΝΗΑ Α.Δ.

ΑΣΗΚΟ ΚΣΔΛ
ΠΑΣΡΩΝ

ΑΣΗΚΟ
ΚΣΔΛ ΑΗΓΗΟΤ

ΤΝΟΛΑ
(ζε €)

Έηορ 2019

55.000,00

10.000,00

85.000,00

45.000,00

195.000,00

Έηορ 2020

65.000,00

15.000,00

125.000,00

65.000,00

270.000,00

ΤΝΟΛΑ

120.000,00

25.000,00

210.000,00

110.000,00

465.000,00

Η δαπάλε βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο εηψλ 2019 & 2020 θαη
ζπγθεθξηκέλα ην θνξέα 192 «Τπεξεζίεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» κε πνζά 195.000,00 επξψ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη 270.000,00 επξψ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο 2020.
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

