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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
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Πάηπα 7 Αςγούζηος 2019
Απ. Ππωη: 228342/2399
ΠΡΟ: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη
Ινλίσλ Νήζσλ
Γ/λζε Γηνίθεζεο
Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 28
Γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο
ΚΟΗΝ:

Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ΠΔ
Αηησι/λίαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1946/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 228165/4201/29-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο

Γηνηθεηηθνχ –

Οηθνλνκηθνχ ΠΔ Αηησι/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 1946/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ιήμεο ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ αθνξά
ηε Γηαθήξπμε κε αξ. Πξση. 359396/4723/16.11.2018

κε ζέκα «1ε Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ

αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο &
Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο,

ρσξηθήο

αξκνδηφηεηαο

Πεξηθεξεηαθήο

Δλφηεηαο

Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ
ησλ 939.052,26 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.» ιφγσ ιήμεο ηνπ ρνιηθνχ Έηνπο 2018-2019»,
γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ο Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Γεπάζιμορ – Νεκηάπιορ Μοςλίνορ

Παναγιώηηρ Μππάμορ

ΑΔΑ: ΨΝΠΧ7Λ6-2ΗΛ
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 1946 /2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 71ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε ιήμεο ηεο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηε Γηαθήξπμε κε αξ. Πξση.
359396/4723/16.11.2018 κε ζέκα «1ε Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.» ιφγσ ιήμεο ηνπ
ρνιηθνχ Έηνπο 2018-2019».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο παξέζεζε
ηελ ππ’ αξηζκ. πξση: 228165/4201/29-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ΠΔ
Αηησι/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Η ΑΝΣΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ
ύμθωνα με:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ.87/η.Α/7.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο
θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» κε ην νπνίν ζπζηήζεθαλ θαη ζπγθξνηήζεθαλ νη
Πεξηθέξεηεο σο ΝΠΓΓ - ΟΣΑ Β’.
2. Σν ππ’ αξηζκ. ΦΔΚ 4309 /η.Β’/30.12.2016κε ζέκα «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/η.Α/13-07-2010), πεξί ελίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο, κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθνχκελσλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (ΦΔΚ 161/η.Α/1992) θαη ινηπέο
ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/η.Α/26-03-2014).
5. Σν άξζξν 7 θαη άξζξν 9 ηνπ Ν. 4089/2012 (ΦΔΚ Α’206/26-10-2012) – «Κχξσζε ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Μεηαθνξά Μαζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013 (Α’ 171)», κεηαθνξά αξκνδηφηεηαο ζηηο
Πεξηθέξεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
6. Σελ κε αξ. 20977/2007 (ΦΔΚ Β’1673/23-8-2007) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο
κε ζέκα: «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν.
3414/2005».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην».
8. Σν άξζξν 9 ηνπ Ν.4350/2015 (ΦΔΚ Α’161/30-11-2015) «Κχξσζε ηεο απφ 26-08-2015 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνπζεο Ρπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (Α’
102).
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2446/1996 (ΦΔΚ 276/η.Α/1996) Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.711/1977 (ΦΔΚ 284/η.Α/1977) «Πεξί
εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 9 ηνπ Ν. 1566/1985 (ΦΔΚ 167/η.Α/1985) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2621/1998 (ΦΔΚ 136/η.Α/1998) «Πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ Σ.Δ.Η. θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
12. Σελ ππ’ αξηζκ. 56902/215/19.05.2017 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1924/η.Β΄/02-06-2017) «Σερληθέο
Λεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Ζ.ΓΖ..)»
13. Σν Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ 68/η.Α720.3.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
14. Σν Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/η.Α/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» θαη ηελ ππ’ αξηζκφ
2/100018/0026/30-12-2016 εγθχθιην ηνπ Γ.Λ.Κ. πεξί «θνηλνπνίεζεο δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε
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ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 «θνπφο» ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ.143Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ 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 (EE 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.
16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Β/8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ πξνζαξκφζηεθε ε Διιεληθή Ννκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) θαη
ζχκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ ν αλσηέξσ λφκνο ζεζπίδεη θαλφλεο α) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ Η (άξζξα
2 έσο 221), β) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ
πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ ΗΗ (άξζξα 2 θαη 222 έσο 338), γ) γηα ηε δηαθπβέξλεζε, νη νπνίνη
εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην Βηβιίν ΗΗΗ (άξζξα 339έσο 344), απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη ηνπο αλαζέηνληεο
θνξείο θαη δ) γηα ηελ έλλνκε πξνζηαζία θαηά ηελ ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
βηβιίνπ ΗV (άξζξα 345 έσο 374).
17. Σελ ππ’ αξηζ. 2/42053/0094/2002 απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο, κε ηελ νπνία αλαπξνζαξκφζηεθε ην ρξεκαηηθφ
πνζφ ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν.Γ. 496/74 γηα ηελ ζχλαςε ζχκβαζεο, ζε δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ.
18. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/ηΑ΄/2010), ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 5 ηνπ Ν.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε
Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ» (ΦΔΚ 58/ηΑ΄/2012) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη
αξκφδηα γηα «Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε θάζε κνξθήο
δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ
κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο».
19. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε».
20. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ
Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ. 3588/2007
(πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
21. Σελ ππ΄αξηζκ. 400/2014 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 18εο θαη 25εο Μάηνπ 2014 θαη ην απφ 25/08/2014 πξαθηηθφ
νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
22. Σν άξζξν 7ν ηνπ Ν.4089/2012 (ΦΔΚ 206Α’), «Ζ κεηαθνξά 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 κεηαθνξάο καζεηψλ βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Πεξηθεξεηψλ».
23. Σνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163 η. Α’ /04.06.2009) άξζξν 46 «πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο».
24. Σνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”.
25. Σελ αξηζ. 50025/19.9.2018 (ΦΔΚ 4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ – Παηδείαο, Έξεπλαο
& Θξεζθεπκάησλ-Οηθνλνκηθψλ-Τπνδνκψλ κε ηίηιν «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο».
θαη εηδηθά ην άξζξν 2 ηνπ Κεθ. Γ' (εάλ ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ είλαη αδχλαηε κε ηε δηαδηθαζία ησλ πξνεγνχκελσλ
παξαγξάθσλ ε Πεξηθέξεηα αλαζέηεη κε δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ).
26. Σελ ππ’αξηζκ.2/24.01.2019 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα « Γηεπθξηλήζεηο επί ηεο ππ’ αξηζ.
50025/19.09.2018 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο»»
27. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.4070/2012 (ΦΔΚ 82/η.Α/2012) πεξί ηεο πξνκίζζσζεο
ΔΓΥ απηνθηλήηνπ θαη ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πεξί ηεο έδξαο ησλ ΔΓΥ απηνθηλήησλ.
28. Σελ ππ’ αξηζκ. 100371Γ3/15-6-2017 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ην
“Χξνιφγην πξφγξακκα ππνρξεσηηθνχ θαη νινήκεξνπ πξνγξάκκαηνο Δηδηθνχ Νεπηαγσγείνπ θαη Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ” ΦΔΚ (2103/η.Β΄/19-6-2017).
29. Σελ ππ' αξηζκ. 68/2016 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα: «Έγθξηζε
αλαγθαηφηεηαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ
Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017
2018, 2018-2019 & 2019-2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 55.000.000,00€ επξψ κε Φ.Π.Α
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλδξνκνινγίσλ έσο 8% θαη
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 2%, ησλ επηκέξνπο δηαγσληζκψλ» (ΑΓΑ:
6ΣΞΔ7Λ6-ΞΛΓ).
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30. Σελ ππ’ αξηζκ. 741/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ
άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο
θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 20172018, 2018-2019 & 2019-2020, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 55.000.000,00€ επξψ κε Φ.Π.Α
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 2%, ησλ επηκέξνπο δηαγσληζκψλ) θαη
ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ».
31. Σελ ππ’ αξηζκ. 173/09-11-2017 (ΑΓΑ:69ΒΕ7Λ6-ΕΔΝ) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2018».
32. Σηο ππ’ αξηζκ. 1006/2016, 1045/2016, 1121/2016, 1213/2016, 1312/2016, 1351/2016, 1412/2016, 1608/2016,
1655/2016, 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017, 163/2017, 247/2017, 405/2017, 406/2017, 738/2017,
739/2017, 740/2017, απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο πξαθηηθψλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο
ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα (184929/5247/13-7-2016 δηαθήξπμε γηα ηελ εθαξκνγή
Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ
κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
γηα ηα ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
33. Σελ ππ’ αξηζ. 184/2017 (19ε πλεδξίαζε ζηηο 14.11.2017) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο
Διιάδαο «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2018» φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη
ζηελ ππ. αξηζ. 1348/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο ηελ
λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 293717/29.11.2017 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 27/2018 (4 ε πλεδξίαζε ζηηο 2.3.2018),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ απφθαζε 35/2018 (5ε πλεδξίαζε ζηηο 19.3.2018), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο
Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Α’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε αθνχ
ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 59110/26.3.2018 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 37/2018 (6ε πλεδξίαζε ζηηο 3.4.2018), ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Β’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο
Πεξηθέξεηαο ». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 70256/16.4.2018 (ΑΓΑ:ΦΖΠΞΟΡ1ΦΡ7Α) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ
απφθαζε 56/2018 (7ε πλεδξίαζε ζηηο 25.4.2018), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ
ππ’ αξηζ. 87656/08.05.2018 (ΑΓΑ:ΦΦΟΤΟΡ1Φ-ΤΜ7) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 97/2018 (12ε πλεδξίαζε ζηηο 25.6.2018), ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Γ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο
Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 135049/12.07.2018 (ΑΓΑ:75Η8ΟΡ1ΦΥΦΥ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ
απφθαζε 107/2018 (13ε πλεδξίαζε ζηηο 16.7.2018), ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Δ’
ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ
ππ’ αξηζ. 152483/03.08.2018 (ΑΓΑ:6ΓΤΓΟΡ1Φ-ΥΔΝ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ. Με ηελ απφθαζε 149/2018 (17ε πλεδξίαζε ζηηο 11.9.2018), ην
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο Διιάδαο «ελέθξηλε ηελ Σ’ ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2018 ηεο
Πεξηθέξεηαο». Ζ απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε βξέζεθε λφκηκε κε ηελ ππ’ αξηζ. 196385/26.09.2018 (ΑΓΑ:ΧΕΓΒΟΡ1Φ32) απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ηνλίνπ.
34. Σελ αξηζ. 218/28.12.2017(24ε πλεδξίαζε ζηηο 28.12.2017,ΑΓΑ: 67ΟΚ7Λ6-ΑΧΡ ) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο
2018 θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ
Αζζελψλ-Ζ Διπίδα», ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαζψο θαη ελζσκάησζε ησλ
πηλάθσλ ζηνρνζεζίαο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Ζ
Διπίδα».
35. Σελ ππ’ αξηζ. 228/2018 (22ε πλεδξίαζε ζηηο 15.11.2017) απφθαζε ηνπ ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Γπηηθήο
Διιάδαο «Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηήο.
36. Σν κε αξηζκφ πξση116090/1785/16-04-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
ζρεηηθά κε ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
37. Σα κε αξηζκφ πξση.1288/26-01-2018 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηησι/λίαο, ηελ κε
αξηζκφ πξση. 5592/26-04-2018 φκνηά ηεο, ηελ κε αξηζκφ πξση. 6140/07-05-2018 Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηησι/λίαο πνπ αθνξά ηελ κεηαθνξά καζεηψλ εθηφο ρσξνηαμηθήο θαηαλνκήο, ηηο κε
αξηζκφ πξση. ΦΔ 9/2623/2-04-2018 θαη ΦΔ9/2904/17-04-2018 αληίζηνηρα, Απνθάζεηο ηνπ Γηεπζπληή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αηησι/λίαο ζρεηηθά κε ηελ ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ ηεο Π.Δ.
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Αηησιναθαξλαλίαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019.
38. Σελ κε αξηζκφ πξση. 120406/1270/19-04-2018 βεβαίσζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ζχκθσλα
κε ην νπνίν ε Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο δελ δηαζέηεη ίδηα κέζα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ.
39. Σν κε αξηζκφ πξση. 116050/1781/16-04-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
πξνο ηνπο Γήκνπο ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο πεξί ραξαθηεξηζκνχ αζηηθήο πεξηνρήο θαη ηδία κέζα.
40. Σα κε αξηζκφ πξση.: α) 2981/19-04-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, β) 4103/18-04-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ
Αθηίνπ-Βφληηζαο, γ) 3426/19-04-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Ακθηινρίαο, δ) 2342/04-05-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ
Θέξκνπ ε) 753/24-05-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ, ζη) 2870/23-04-2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ
Ξεξνκέξνπ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, αθελφο νη Γήκνη ή κέξνο απηψλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο «αζηηθή πεξηνρή»
ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2963/2001 (ΦΔΚ 268/η.Α΄/23-11-2011) θαη ηα νξηδφκελα ζηελ Τ.Α.
αξ. νηθ.Β.54871/4060/2003 (ΦΔΚ1364/η.Β΄/23-09-2003) θαη αθεηέξνπ φηη δελ δηαζέηνπλ ίδηα κεηαθνξηθά κέζα γηα
ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία ηνπ Γήκνπ ηνπο. Σν κε αξηζκφ πξση. 7256/25-04-2018 έγγξαθν
ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν αθελφο κελ ν σο άλσ Γήκνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αζηηθή πεξηνρή,
δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 72/08-06-2016 απφθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο, αθεηέξνπ δελ έρεη
ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ιφγσ ηεο κε επάξθεηαο νρεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ.
41. Σν κε αξηζκφ πξση. 116069/1783/16-04-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
πξνο ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Η.Π. Μεζνινγγίνπ θαη ηελ κε αξηζκφ πξση. 6294/17-4-2018
ζρεηηθή απάληεζε ηεο κε ηα εγθεθξηκέλα ηαθηηθά δξνκνιφγηα ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ.
42. Σν κε αξηζκφ πξση. 116076/1784/16-4-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
πξνο ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ θαη ηελ κε αξηζκφ πξση. 20980/17-4-2018 ζρεηηθή
απάληεζε ηεοκε ηα εγθεθξηκέλα ηαθηηθά δξνκνιφγηα ηνπ Αζηηθνχ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ.
43. Σν κε αξηζκφ πξση. 116057/1782/16-4-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
πξνο ηε Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ.
44. Σν κε αξηζκφ πξση.118313/13976/19-4-2018 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζρεηηθά
κε ηα εγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα ηνπ Τπεξαζηηθνχ ΚΣΔΛ Αηησιναθαξλαλίαο Α.Δ.
Σν κε αξηζκφ πξση.119558/1835/18-4-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο
πεξί ζχζηαζεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεηαθνξάο καζεηψλ δεκνζίσλ ρνιείσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο γηα ην ρνιηθφ Έηνο 2018-2019.
Σν κε αξηζκφ πξση.165786/2392/29-5-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο κε ην
ζπλεκκέλν παξάξηεκα θαη πξαθηηθφ.
45. Σελ κε αξηζκφ 1117/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηελέξγεηαο Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα
Αηησιναθαξλαλίαο (Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο) ζηα πιαίζηα ηνπ Γπλακηθνχ πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ
Π.Γ. 60/2007 γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηε ρακειφηεξε ηηκή αλά δξνκνιφγην ή νκάδα δξνκνινγίσλ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 4.742,054,30 επξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη
ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 2%, ηνπ επηκέξνπο δηαγσληζκνχ κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 4.742.054.31€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ ηνπ δηαγσληζκνχ».
46. Tελ ππ΄ αξηζκφλ 1045/2016 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ ελδεηθηηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 27365 (184929/5247/13-7-2016 δηαθήξπμε γηα ηελ εθαξκνγή Γπλακηθνχ
πζηήκαηνο Αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ.60/2007 ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο
καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ηα
ζρνιηθά έηε 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.
47. Σηο ππ’ αξηζκ 2248/31-5-2018,2249/31-5-2018, 2948/03-09-2018, 2949/03-09-2018,3205/01-10-2018 &
3206/01-10-2018 Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο .
48. Σελ ππ’ αξηζκφλ 1117/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «
Έγθξηζε δηελέξγεηαο 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. ΑΗΣΧΛ/ΝΗΑ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ (Γηεζλή) άλσ ησλ νξίσλ, γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο
θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.742.054,31€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α θαη ηελ έγθξηζε ησλ
επηζπλαπηφκελσλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ»
49. Σελ ππ’ αξηζκφλ 188894/2187/19-06-2018 Γηαθήξπμε ηνπ 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκφο ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο αγνξψλ (ΓΑ) ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 60/2007 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
γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.742.054,31€ κε
Φ.Π.Α.(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ έσο
8% θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο ηνπ θαπζίκνπ έσο 2%).

ΑΔΑ: ΨΝΠΧ7Λ6-2ΗΛ
50. Σν 1ν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπσο απηή έρεη νξηζηεί
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1117/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
51. Σελ κε αξηζκφ 1786/2018 (44ε πλεδξίαζε ζηηο 11.09.2018,ΑΓΑ:ΧΧ67Λ6-18Π) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ
Πξνζθνξψλ ηνπ 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο, 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 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.742.054,31 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο».
52. 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, 20172018 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) Ζ 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».
53. Σν απφ 27.09.2018 2ν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπσο
απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1117/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο.
54. Σελ κε αξηζκφ 1932/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε 2νπ Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο
Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο, 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 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.742.054,31 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηεο ηηκήο»
55. Σν απφ 10-10-2018 3ν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ φπσο
απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1117/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο.
56. Σελ κε αξηζκφ 2053/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε 3νπ Πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο
Απνζθξάγηζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηνπ 4νπ Δπηκέξνπο Γηαγσληζκνχ ηεο Π.Δ.
Αηησιναθαξλαλίαο, 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 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 4.742.054,31 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηεο ηηκήο»
57. Σελ κε αξηζκφ 2282/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε δηελέξγεηαο 1εο
Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 945.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α»
58. Σελ ππ’ αξηζκ.: 359396/4723/16.11.2018 δηαθήξπμε 1εο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α»
59. Σηο ππεχζπλεο δειψζεηο παξαίηεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ ησλ Σζηκπνχθε ηαχξνπ ηνπ Μηραήι θαη Μαιηέδνπ
Γεσξγίνπ ηνπ Παλαγηψηε
60. Σν απφ 06.12.2018 1Ο Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ φπσο
απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκ.: 2282/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
61. Σην με απιθμό 2753/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνχ ηεο
Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ ηεο 1εο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α»
62. Σηο ππεχζπλεο δειψζεηο παξαίηεζεο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ ησλ πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ πνπ ππνβιήζεθαλ
κέζσ ΔΖΓΖ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλεο.
63. Σν απφ 16.01.2019 2ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ φπσο
απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζκ.: 2282/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
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64. Σην με απιθμό 19/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ 2νπ πξαθηηθνχ ηεο
Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο 1εο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε
αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α»
65. Σν απφ 04.01.2019 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ φπσο απηή έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’αξηζκ.:
2282/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ.
66. Σην με απιθμό 57/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ ηεο 1εο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα
ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α»
67. Σιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 101 ηος Ν.4604/2019 (ΦΔΚ 50/η.Α/26.03.19) φπνπ: ην άξζξν 63 ηνπ λ.
4415/2016 (Α΄ 159) επέξρνληαη απφ 31.12.2018 νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: α) ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ε
θξάζε «κερξη 31.12.2018» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «κέρξη 30.06.2019», β) Ζ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε
θξάζε «πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο 30.06.2018 έσο ηηο 31.12.2018» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε « πνπ ήηαλ ζε ηζρχ ζηηο
31.12.2018 έσο ηηο 30.06.2019».
68. Σην με απιθμό 784/2019 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «Έγθξηζε Δθηέιεζεο Γξνκνινγίσλ πνπ
αλαηέζεθαλ κε ηηο ππ’αξηζκ.:2753/2018, 19/2019 & 57/2019 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Π.Γ.Δ, 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 & Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο γηα ην ζρνιηθφ Έηνο 2018-2019».
69. Σην ςπ’ απιθμ. 1232/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζρεηηθά κε
ηελ «Έγθξηζε ηνπ 3νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Απνζθξάγηζεο & Αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηεο 1εο
Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» & β) αλάδεημε νξηζηηθψλ αλαδφρσλ ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνχ.»
70. Σην απιθ. 29/2019 Πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ – Τπεξεζίαο Δπηηξφπνπ Ν. Αηησι/λίαο, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία θσιχεηαη ε ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ ηεο 1εο Ζιεθηξνληθήο Γηαπξαγκάηεπζεο ηεο Π.Δ. Αηησι/λίαο γηα ηελ
αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» δηφηη θαηά ηελ
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ (18.07.2019), ην αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνχ δελ
πθίζηαηαη, γηαηί ήδε απφ ηηο 30.06.2019 έρεη ιήμεη ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019 γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, αληίζηνηρα.
Καηόπιν ηων ανωηέπω,
Ειζηγούμεθα όπωρ πποβείηε:
Έγκπιζη λήξηρ ηηρ Διαγωνιζηικήρ Διαδικαζίαρ πος αθοπά ηη Διακήπςξη με απ. Ππωη.
359396/4723/16.11.2018 κε ζέκα «1ε Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο,
γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο
Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
939.052,26€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» ιφγσ ιήμεο ηνπ ρνιηθνχ Έηνπο 2018-2019.

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».
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 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).
 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση: 228165/4201/29-7-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ΠΔ
Αηησι/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Πξνκεζεηψλ.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

Δγκπίνει ηη λήξη ηηρ Γιαγωνιζηικήρ Γιαδικαζίαρ πος αθοπά ηη Γιακήπςξη με απ. Ππωη.
359396/4723/16.11.2018 κε ζέκα «1ε Γηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρσλ, ρσξίο δεκνζίεπζε
πξνθήξπμεο, γηα ηελ κεηαθνξά καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2018-2019, ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 939.052,26 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α» ιφγσ ιήμεο ηνπ
ρνιηθνχ Έηνπο 2018-2019.
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

