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Απ. Ππωη:311540/2977
ΠΡΟ:

Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο Π.Δ. Αηη/λίαο ηεο
Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο

ΘΔΜΑ: «Γηαβίβαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 2392/2019 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο».
ΥΔΣ.: Σελ ππ’ αξηζκ. πξση.:311536/4050/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο

αο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 2392/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ Πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη
ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε ρξήζε Δηδηθψλ καζεηηθψλ Γειηίσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020
θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 30.000,00 επξψ, ε νπνία αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 50025/2018 κε ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο «ΚΣΔΛ
Αηησιναθαξλαλίαο Α.Δ.», «Αζηηθφ ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ» θαη «Αζηηθφ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ» θαη ε
νπνία δαπάλε βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο εηψλ 2019 & 2020 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο
Αηησιναθαξλαλίαο», γηα δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Ο Ππόεδπορ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ

Ζ Γπαμμαηέαρ ηηρ Δπιηποπήρ
Βαζιλική Μολθέζη

Παναγιώηηρ ακελλαπόποςλορ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΚ ΣΟΤ ΑΡΗΘΜ. 37/2019 ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ
ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΔΩ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ

ηελ Πάηξα, ζήκεξα ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00 κ. ζηα Γξαθεία ηεο
Πεξηθέξεηαο (Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32 & Ακεξηθήο), ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:
316043/3030/25.10.2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε
ζε φια ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθαλ
επί ηνπ ζπλφινπ έληεθα (11) κειψλ ηα παξαθάησ κέιε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

αθειιαξφπνπινο Παλαγηψηεο - Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γηαλλφπνπινο Βαζίιεηνο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γεκεηξνγηάλλεο Λάκπξνο – Αληηπξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καηζνπγθξάθεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Νηθνιαθφπνπινο Γεκήηξηνο– ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Φίιηαο Αλδξέαο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

7. Μσξαΐηεο Νηθφιανο – ηαθηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
8. Υαξνθφπνο Αληψληνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
9. Κσζηαθφπνπινο Υξήζηνο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζίαδε αλ θαη πξνζθιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί χκβνπινη θαη ηαθηηθά
κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Μεηξφπνπινο Κσλζηαληίλνο θαη Λχηξαο Ισάλλεο.

Υξέε γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άζθεζε ε Βαζηιηθή Μνιθέζε, ππάιιεινο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: 165540/2074/6.6.2018 απφθαζε
ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθαλ επίζεο ν θ. Κξελίδεο Ηιίαο, Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο
Οηθνλνκηθνχ & Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ ηεο Π.Γ.Δ., θαη ν θ. Καξχδεο Αξηζηείδεο απφ ηε Ννκηθή
Τπεξεζία ηεο Π.Δ. Αραΐαο ηεο Π.Γ.Δ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία ν Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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Απ. Απόθαζηρ 2392/2019
Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο έζεζε πξνο ζπδήηεζε ην 53ο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ, κε ηίηιν:
«Έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία κε ηε
ρξήζε Δηδηθψλ καζεηηθψλ Γειηίσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020 θαη δηάζεζε πίζησζεο κέρξη ηνπ
πνζνχ ησλ 30.000,00 επξψ, ε νπνία αθνξά ην θφζηνο κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Κ.Τ.Α. 50025/2018 κε ηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο «ΚΣΔΛ Αηησιναθαξλαλίαο Α.Δ.», «Αζηηθφ
ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ» θαη «Αζηηθφ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ» θαη ε νπνία δαπάλε βαξχλεη ηνπο
πξνυπνινγηζκνχο εηψλ 2019 & 2020 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο».
Ο πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο
παξέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.:311536/4050/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ.
Αηη/λίαο ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο , ε νπνία αλαθέξεη αλαιπηηθά ηα θάησζη:
Έχοντας υπόψη:
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.Ι. 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 Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ..Η.ΓΗ..)»
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 ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο θαη παξνρήο νδεγηψλ».
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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 Ι (άξζξα 2 έσο 221), β) γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ κειεηψλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ βηβιίνπ ΙΙ (άξζξα 2 θαη 222
έσο 338), γ) γηα ηε δηαθπβέξλεζε, νη νπνίνη εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην Βηβιίν ΙΙΙ (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 ΙV (άξζξα 345 έσο 374).
17. Σελ ππ αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μάηνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη ην απφ
29/08/2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
18. Σελ ππ’αξηζκ.258207//643 (ΦΔΚ 706 /η.Τ.Ο.Γ.Γ./9.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
19. Σν ππ’αξηζκ.ΠΓΔ/ΓΓ/281668/3810 (ΦΔΚ 3722/η. Β’/08.10.2019) «Μεηαβίβαζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ
νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ζε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο
Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο»
20. 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.
21. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 «Αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ » ηνπ
Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/ηΑ΄/2019) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, δηαηάμεηο γηα ηελ ςεθηαθή
δηαθπβέξλεζε, ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο θαη άιια επείγνληα δεηήκαηα».
22. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ
κειψλ ηνπο κε θιήξσζε».
23. Σν Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.
3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
24. Σελ ππ αξηζκ 313/2019 απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ Παηξψλ, πεξί επηθχξσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ ηεο 26εο Μάηνπ 2019 θαη 2αο Ινπλίνπ 2019 θαη ην απφ
29/08/2019 πξαθηηθφ νξθσκνζίαο ηεο λέαο πεξηθεξεηαθήο αξρήο ηεο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο.
25. Σελ ππ’αξηζκ.258207//643 (ΦΔΚ 706 /η.Τ.Ο.Γ.Γ./9.9.2019) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο
«Οξηζκφο Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο»
26. Σνπ Ν. 3801/2009 (ΦΔΚ 163 η. Α’ /04.06.2009) άξζξν 46 «πιεξσκή δαπάλεο δεκνζίεπζεο»
27. ηνπ λ. 3469/2006 (Α’ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο”
28. 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».
29. 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».
30. 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.
31. 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).
32. 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 πθηζηάκελσλ
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δξνκνινγίσλ έσο 8% θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηηκήκαηνο ιφγσ αιιαγήο ηεο ηηκήο θαπζίκνπ έσο 2%, ησλ
επηκέξνπο δηαγσληζκψλ» (ΑΓΑ: 6ΣΞΔ7Λ6-ΞΛΓ).
33. 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, 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
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».
34. Σελ κε αξηζκφ 3041/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
35. Σελ ππ’ αξηζκ. 226/15-11-2018 (ΑΓΑ: ΧΔ27Λ6-544) απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο
Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2019».
36. 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 & 20192020).
37. Σελ ππ. αξηζκ. 228/15-11-2018 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα
«Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο έηνπο 2019» Η απφθαζε αθνχ ειέγρζεθε σο πξνο
ηελ λνκηκφηεηά ηεο, βξέζεθε λφκηκε, κε ηελ ππ’ αξηζκφ 2659331/28-12-2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηήο.
38. Σελ αξηζ. 4/18.01.2019(2ε πλεδξίαζε ζηηο 18.01.2019, ΑΓΑ: ΦΟΣΘ7Λ6-ΓΚ) απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Διιάδαο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, ην νπνίν ζπλνςίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
έηνπο 2019 θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο Π.Γ.Δ κε ηελ επσλπκία «Ίδξπκα ηήξημεο
Ογθνινγηθψλ Αζζελψλ-Η 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-Η Διπίδα».
39. Σελ ππ’ αξηζκφ 50025/2018 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο,
Δζσηεξηθψλ & Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ
ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο», ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε
κεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα, νη άκεζεο ελέξγεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ, ε δηαδηθαζία
ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ, ηα ρνξεγνχκελα πξνο ηνπο καζεηέο επηδφκαηα, ηα αξκφδηα
φξγαλα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ελεξγεηψλ, ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο, ν απνινγηζκφο ηνπ
κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαη νη καζεκαηηθνί ηχπνη ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο δξνκνινγίσλ κεηαθνξάο καζεηψλ.
ην άξζξν 2 «Γηαδηθαζία κεηαθνξάο καζεηψλ» ηεο πξναλαθεξφκελεο 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 δεκφζηα αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία εθνδηάδνληαη κε ΔΜΓ (Δηδηθά
Μαζεηηθά Γειηία) ησλ νπνίσλ ν ηχπνο θαζνξίδεηαη κε ηελ παξνχζα. 3) Η αμία ηνπ ΔΜΓ ππνινγίδεηαη ζην
χςνο ηνπ 50% ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο δηαδξνκήο ηεο νπνίαο θάλεη ρξήζε ν καζεηήο γηα λα
κεηαθεξζεί απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ θαη αληίζηξνθα. ε πεξίπησζε φπνπ ν
ζπγθνηλσληαθφο θνξέαο δελ είλαη ην ΚΣΔΛ αιιά εθκεηαιιεπηήο κηθξνζπγθνηλσλίαο ε αμία ηνπ ΔΜΓ
ππνινγίδεηαη ζην νιφθιεξν ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ. Οη καζεηέο ζε θάζε πεξίπησζε δελ επηβαξχλνληαη κε ηελ
θαηαβνιή νηνπδήπνηε θνκίζηξνπ. Η εθηχπσζε ησλ ΔΜΓ γίλεηαη κε θξνληίδα θαη δαπάλε ηεο αξκφδηαο
Πεξηθέξεηαο. 4) Η ζπκπιήξσζε, ζεψξεζε θαη ρνξήγεζε ησλ ΔΜΓ ζηνπο δηθαηνχρνπο καζεηέο γίλεηαη απφ ηελ
αξκφδηα Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθνχ έηνπο
ζχκθσλα κε ηηο θαηαζηάζεηο ησλ καζεηψλ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ κε δεκφζηα ζπγθνηλσλία, ηηο νπνίεο
απνζηέιιεη ε Πεξηθέξεηα. Σα ΔΜΓ, πξηλ ηε ρνξήγεζή ηνπο, ζεσξνχληαη απφ ηνλ αξκφδην ζπγθνηλσληαθφ
θνξέα ή απφ ηνλ εθκεηαιιεπηή κηθξνζπγθνηλσλίαο, ή ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζηαζκνχ ηνπ ΟΔ, ή ηεο πιεζηέζηεξεο
ιηκεληθήο αξρήο θαηά πεξίπησζε. 5) Σν ΔΜΓ ηζρχεη κφλν θαηά ηηο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ,
θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, γηα φια ηα απαξαίηεηα ζπγθνηλσληαθά κέζα γηα ηε κεηάβαζε θαη
επηζηξνθή ηνπ καζεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ. 8) Μαζεηέο νη νπνίνη είλαη
θάηνρνη ΔΜΓ θαη δηαθηλνχληαη ηηο εκέξεο ή ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ
ην 50% ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ ηεο δηαδξνκήο πνπ δηαλχνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ Β. Γ. 306/1973 (ΦΔΚ 90Α).
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ην άξζξν 8 «Υξεκαηνδφηεζε κεηαθνξάο καζεηψλ» ηεο 50025/2018 Κ.Τ.Α. ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:
«1) Οη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη επηδφηεζεο ησλ καζεηψλ βαξχλνπλ ηνπο Κ.Α.Π. ησλ δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ
ζηα φξηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο κεηαθέξνληαη νη καζεηέο. 2Α) Σν ζπλνιηθφ
πνζφ κε ην νπνίν νη Πεξηθέξεηεο επηρνξεγνχληαη ζε εηήζηα βάζε απφ ηνπο Κ.Α.Π. πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα
ησλ επηκέξνπο πνζψλ γηα ηε κεηαθνξά ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε: (α) ηα εηδηθά καζεηηθά δειηία ή ηε
δεκνηηθή ζπγθνηλσλία ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Α, (β) ηα ίδηα κέζα ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Β, (γ) δεκφζηα ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, θεθ. Γ,
(δ) ηελ επηδφηεζε ηνπ άξζξνπ 3, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Πεξηθέξεηαο.»
40. Σελ ππ’ αξηζκφ 149092/Γ2/18-9-2014 (ΦΔΚ 2545/η.Β΄/24-9-2014) Απφθαζε Τθππνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ πεξί «Μεηαθνξάο Μαζεηψλ» θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα εθπαηδεπηηθνχο
ιφγνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθνξά καζεηή ή καζεηψλ ζε ζρνιεία εθηφο ηεο πξνβιεπφκελεο ρσξνηαμηθήο
θαηαλνκήο.
41. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν.4415/2016 (ΦΔΚ 159/η.Α΄/6-9-2016) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ
ειιελφγισζζε εθπαίδεπζε, ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο»
42. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4445/2016 (ΦΔΚ 236/η.Α΄/19-12-2016), «Δζληθφο Μεραληζκφο
πληνληζκνχ, Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πνιηηηθψλ Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Κνηλσληθήο
πλνρήο, ξπζκίζεηο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη εθαξκνζηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016 (Α΄ 85) θαη
άιιεο δηαηάμεηο», πνπ αθνξνχλ «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ - Πξφβιεςε δπλαηφηεηαο
κεηαθνξάο πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ κε επηβαηηθά νρήκαηα ηδηνθηεζίαο Ο.Σ.Α.»
43. Σν γεγνλφο φηη γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο θαηά ηελ επφκελε
ζρνιηθή πεξίνδν 2019-2020 επηβάιιεηαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ήδε
απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ,
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ:
ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ
Σελ έγθξηζε δαπάλεο κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ θπξίσο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, 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 30.000,00 επξψ 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 κεηαθνξηθέο
εηαηξείεο «ΚΣΔΛ Αηησιναθαξλαλίαο Α.Δ., Αζηηθφ ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ, Αζηηθφ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ», ζχκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019-2020

Έηνο 2019

ΚΣΔΛ
ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
Α.Δ.
5.000,00

Έηνο 2020
ΤΝΟΛΑ

ΦΟΡΔΑ
191.02

5.000,00

5.000,00
5.000,00

ΑΣΙΚΟ
ΚΣΔΛ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ
5.000,00
5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ
ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ

ΤΝΟΛΑ
15.000,00
15.000,00
30.000,00

Η δαπάλε αθνξά
κεηαθνξά καζεηψλ/ηξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, βαξχλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο
εηψλ 2019 θαη 2020 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε πνζά 15.000,00 επξψ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη 15.000,00 επξψ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο
εηδηθνχο θνξείο 02.191 «Τπεξεζίεο πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο».

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».

ΑΔΑ: ΨΚΔΞ7Λ6-4ΞΟ
 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. 248595/27-12/2016 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. πξση. νηθ. 258207/3469/03.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο
Διιάδαο (ΦΔΚ 706/η. ΤΟΓΓ/09.09.2019) Πεξί «Οξηζκνχ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΓΑ:6ΛΧΓ7Λ6-ΓΓ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε
Γπηηθήο Διιάδαο πεξί «Οξηζκφο Πξνέδξνπ θαη κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 143/2019 (ΑΓΑ:ΦΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ εθινγή ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 2064/2019 (ΑΓΑ:63497Λ6-3ΧΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο ζρεηηθά κε ηελ εθινγή Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 267572/3617/12.09.2019 Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3667/η. Β΄/03.10.2019) πεξί Αλαπιήξσζεο Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο.
 Σελ ππ’ αξηζκ. 281668/3810/26.09.2019 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Διιάδαο (ΦΔΚ
3722/η. Β΄/08.10.2019) πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Π.Γ.Δ. ζε
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ζε εθιεγκέλνπο Πεξηθεξεηαθνχο πκβνχινπο.
 Σελ ππ’ αξηζκ.πξση.:311536/4050/22-10-2019 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Αηη/λίαο
ηεο Π.Γ.Δ. – Σκήκα Παηδείαο
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Δγθξίλεη ηε δαπάλε κεηαθνξάο καζεηψλ/ηξηψλ θπξίσο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο
αξκνδηφηεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ηεο Π.Γ.Δ., γηα ην ζρνιηθφ έηνο 20192020, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηελ αζηηθή θαη ππεξαζηηθή ζπγθνηλσλία θαηφπηλ έθδνζεο Δηδηθψλ
Μαζεηηθψλ Γειηίσλ κε επζχλε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνχ

ΑΔΑ: ΨΚΔΞ7Λ6-4ΞΟ
πνζνχ 30.000,00 επξψ 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 κεηαθνξηθέο
εηαηξείεο «ΚΣΔΛ Αηησιναθαξλαλίαο Α.Δ., Αζηηθφ ΚΣΔΛ Μεζνινγγίνπ, Αζηηθφ ΚΣΔΛ Αγξηλίνπ»,
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΜΑΘΗΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΥΟΛΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2019-2020
ΦΟΡΔΑ
191.02

ΚΣΔΛ
ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
Α.Δ.

ΑΣΙΚΟ ΚΣΔΛ
ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ

ΑΣΙΚΟ
ΚΣΔΛ
ΑΓΡΙΝΙΟΤ

ΤΝΟΛΑ

Έηνο 2019

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

Έηνο 2020

5.000,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

ΤΝΟΛΑ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

Η δαπάλε αθνξά κεηαθνξά καζεηψλ/ηξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο ηεο Π.Γ.Δ., γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2019-2020, βαξχλεη
ηνπο πξνυπνινγηζκνχο εηψλ 2019 θαη 2020 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο κε
πνζά 15.000,00 επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 θαη 15.000,00 επξψ γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ
έηνο 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο εηδηθνχο θνξείο 02.191 «Τπεξεζίεο πξσηνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο».
Σν παξφλ πξαθηηθφ αθνχ ζπληάρζεθε, δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΑΚΔΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο.
Η Γξακκαηέαο
Βαζηιηθή Μνιθέζε

