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Πάτρα 17 Δεκεμβρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 356011/3281
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ τθσ Π.Δ.Ε. –
Σμιμα Παιδείασ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 2581/2019 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 356002/4686/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Παιδείασ.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 2581/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ δαπάνθσ επιδότθςθσ μακθτϊν/τριϊν και διάκεςθ πίςτωςθσ μζχρι
του ποςοφ των 4.461.93 ευρϊ για α) τθ μεταφορά τουσ με ευκφνθ εκείνων που ζχουν τθ γονικι
μζριμνα ι των νομίμων επιτρόπων τουσ ι των ίδιων μακθτϊν εφόςον είναι ενιλικοι και β) τθ χοριγθςθ
μθνιαίου επιδόματοσ λόγω εγκατάςταςθσ ς’ άλλθ κατοικία πλθςίον του ςχολείου για το ςχολικό ζτοσ
2018-2019.» για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Η Γραμματζασ τησ Επιτροπήσ

Βαςιλική Σςοφμα

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 42/2019 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

τθν Λ. Π. Μεςολογγίου, ςιμερα τθν 05θ Δεκεμβρίου 2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11:00 π.μ. ςτθν
αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ζδρασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλ/νιασ, ςτθν Λ.Π. Μεςολογγίου
(Κφπρου 1- Διοικθτιριο), ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 359121/3310/29-11-2019 πρόςκλθςθ του
Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω
μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Λφτρασ Λωάννθσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηε αν και προςκλικθκε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και τακτικό μζλοσ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Μολφζςθ, ο Γεϊργιοσ τακοφλιασ και θ Βαςιλικι Σςοφμα,
υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 328521/4534/06-112019 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 2581/2019
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 62ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
δαπάνθσ επιδότθςθσ μακθτϊν/τριϊν και διάκεςθ πίςτωςθσ μζχρι του ποςοφ των 4.461.93 ευρϊ για α)
τθ μεταφορά τουσ με ευκφνθ εκείνων που ζχουν τθ γονικι μζριμνα ι των νομίμων επιτρόπων τουσ ι
των ίδιων μακθτϊν εφόςον είναι ενιλικοι και β) τθ χοριγθςθ μθνιαίου επιδόματοσ λόγω
εγκατάςταςθσ ς’ άλλθ κατοικία πλθςίον του ςχολείου για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.».

Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:356002/4686/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ τθσ Π.Δ.Ε.
– Σμιμα Παιδείασ, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Λαμβάνοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309 /τ.Β’/30.12.2016με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα - Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/τ.Α/1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
5. Σο άρκρο 7 και άρκρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κφρωςθ τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Μεταφορά Μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά αρμοδιότθτασ ςτισ
Περιφζρειεσ και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σθν με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ
με κζμα: «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
3414/2005».
7. Σισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
υνζδριο».
8. Σο άρκρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κφρωςθ τθσ από 26-08-2015 Πράξθσ Νομοκετικοφ
Περιεχομζνου «Κατεπείγουςεσ Ρυκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ»
(Α’ 102).
9. Σισ διατάξεισ του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Σροποποίθςθ του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/τ.Α/1977) «Περί
ειδικϊν τουριςτικϊν λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ».
10. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομι και λειτουργία τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
11. Σισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Περί ρφκμιςθσ κεμάτων Σ.Ε.Ι. και άλλεσ
διατάξεισ».
12. Σθν υπ’ αρικμ. 56902/215/19.05.2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 1924/τ.Βϋ/02-06-2017) «Σεχνικζσ
Λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)»
13. Σο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»
14. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
15. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
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εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με το
οποίο ςκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι θ ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ του
υμβουλίου τθσ 8θσ Νοεμβρίου 2011 ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τα δθμοςιονομικά πλαίςια των κρατϊν −
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE L 306/41), κακϊσ και θ ςυςτθματικι ζνταξθ ςε ενιαίο κείμενο και, κατά
περίπτωςθ, θ επικαιροποίθςθ των ιςχυουςϊν αρχϊν δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ και των
διατάξεων του δθμόςιου λογιςτικοφ.
16. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν προςαρμόςτθκε θ Ελλθνικι Νομοκεςία ςτισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και
ςφμφωνα με το πρϊτο άρκρο του ο ανωτζρω νόμοσ κεςπίηει κανόνεσ α) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ
και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του βιβλίου
Ι (άρκρα 2 ζωσ 221), β) για τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και
διαγωνιςμϊν μελετϊν που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του βιβλίου ΙΙ (άρκρα 2 και 222 ζωσ 338), γ) για τθ
διακυβζρνθςθ, οι οποίοι εφαρμόηονται, ςφμφωνα με το Βιβλίο ΙΙΙ (άρκρα 339ζωσ 344), από τισ ανακζτουςεσ
αρχζσ και τουσ ανακζτοντεσ φορείσ και δ) για τθν ζννομθ προςταςία κατά τθν ςφναψθ των ςυμβάςεων που
υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374).
17. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
18. Σισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ οικονομικισ Επιτροπισ Περιφερειϊν » του
Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τΑϋ/2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν,διατάξεισ για τθν ψθφιακι
διακυβζρνθςθ, ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ και άλλα επείγοντα ηθτιματα».
19. Σου άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των
μελϊν τουσ με κλιρωςθ».
20. Σο Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Προπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
21. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
22. Σθν υπ’αρικμ.258207//643 (ΦΕΚ 706 /τ.Τ.Ο.Δ.Δ./9.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
«Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
23. Σου Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρκρο 46 «πλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ»
24. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Συπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”
25. Σθν αρικ. 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26.9.2018) Κ.Τ.Α. των Τπουργϊν Εςωτερικϊν – Παιδείασ, Ζρευνασ
& Θρθςκευμάτων-Οικονομικϊν-Τποδομϊν με τίτλο «Μεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ
Περιφζρειεσ».
26. Σθν υπ’αρικμ. 2/24.01.2019 Εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα: Διευκρινιςεισ επί τθσ υπ’ αρικ.
50025/19-09-2018 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων από τισ
Περιφζρειεσ».
27. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 τθσ παρ. 8 του άρκρου 82 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί τθσ
προμίςκωςθσ ΕΔΧ αυτοκινιτου και του άρκρου 83 του ίδιου νόμου περί τθσ ζδρασ των ΕΔΧ αυτοκινιτων.
28. Σθν υπ’ αρικμ. 100371Δ3/15-6-2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για το
“Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικοφ και ολοιμερου προγράμματοσ Ειδικοφ Νθπιαγωγείου και Ειδικοφ
Δθμοτικοφ χολείου” ΦΕΚ (2103/τ.Βϋ/19-6-2017).
29. Σθν υπ' αρικμ. 68/2016 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ
αναγκαιότθτασ διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τθν εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του
Π.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017
2018, 2018-2019 & 2019-2020, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 55.000.000,00€ ευρϊ με Φ.Π.Α
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενωνδρομολογίων ζωσ 8%
και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ
διαγωνιςμϊν» (ΑΔΑ: 6ΣΞΕ7Λ6-ΞΛΓ).
30. Σθν υπ’ αρικμ. 741/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τθν εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του
άρκρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ςχολικά
ζτθ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
55.000.000,00€ ευρϊ με Φ.Π.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των
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υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8% και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου
ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν) και ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν του ανωτζρω διαγωνιςμοφ».
31. Σθν υπ’ αρικμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΕ27Λ6-544) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2019».
32. Σισ υπ’ αρικμ. 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, αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ πρακτικϊν τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ των ενδεικτικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια (184929/5247/13-7-2016 διακιρυξθ
για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν
ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
33. Σθν υπ. αρικμ. 228/15-11-2018 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ Προχπολογιςμοφ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» Η απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν
νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 2659331/28-12-2018 απόφαςθ του ςυντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου, κακϊσ και των τροποποιιςεων αυτισ.
34. Σθν αρικ. 4/18.01.2019(2θ υνεδρίαςθ ςτισ 18.01.2019, ΑΔΑ: ΨΟΣΘ7Λ6-ΔΚ) απόφαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ του Ολοκλθρωμζνου Πλαιςίου Δράςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2019, το οποίο ςυνοψίηει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019
κακϊσ και τον προχπολογιςμό του Ν.Π.Δ.Δ. τθσ Π.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν ΑςκενϊνΗ Ελπίδα», τουσ πίνακεσ ςτοχοκεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και ενςωμάτωςθ των πινάκων
ςτοχοκεςίασ του Ν.Π.Δ.Δ. τθσ Π.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα τιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα».
35. Σθν υπ’αρικμ. 1389/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ 5ου Επιμζρουσ
Διαγωνιςμοφ τθσ Π.Ε. ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ με τθ διαδικαςία του θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω
των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
χωρικισ αρμοδιότθτασ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, μζχρι του ποςοφ των 5.500.000,00€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.»
36. Tθν υπϋ αρικμόν 185828/3633/20-06-2019 Διακιρυξθ του 5ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ τθσ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των
ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
5.438.939,74 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
37 Την υπ’αριθμ. 2022/2019 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη του Πρακτικοφ τησ
Επιτροπήσ Αποςφράγιςησ και Αξιολόγηςησ των Οικονομικϊν Προςφορϊν του 5ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ
τησ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ με τη διαδικαςία του ανοιχτοφ ηλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεθνή)
άνω των ορίων, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν πρωτοβάθμιασ και δευτεροβάθμιασ
εκπαίδευςησ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
μζχρι του ποςοφ των 5.438.939,74 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.).
38. Σισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Αϋ/6-9-2016) «Ρυκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ
εκπαίδευςθ, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» ςφμφωνα με τισ οποίεσ:
“1. τισ περιπτϊςεισ των εκκρεμϊν, ζωσ τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017, διαγωνιςμϊν, τουσ οποίουσ
προκιρυξαν οι Περιφζρειεσ για τθ μεταφορά μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
δθμοςίων ςχολείων, θ Οικονομικι Επιτροπι μπορεί, κατ’ εξαίρεςθ των κείμενων διατάξεων, να αποφαςίηει τθν
ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ μειοδότεσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των
διαγωνιςμϊν με τθν υπογραφι των οικείων ςυμβάςεων και πάντωσ το αργότερο μζχρι 31.12.2016.
2. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ: α) προζκυψαν νζεσ ανάγκεσ μετά τθν προκιρυξθ των διαγωνιςμϊν, β)
υπάρχουν αδιάκετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλικθκαν προςφορζσ είτε οι υποβλθκείςεσ
προςφορζσ κρίκθκαν μθ κατάλλθλεσ, γ) δεν ζχουν αναδειχκεί μειοδότεσ ςτουσ εκκρεμείσ διαγωνιςμοφσ, θ
Οικονομικι Επιτροπι μπορεί με απόφαςι τθσ να παρατείνει τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων, που ιταν ςε ιςχφ
ςτισ 30.6.2016 για χρονικό διάςτθμα ζωσ 31.12.2016, προςαρμόηοντασ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςτα νζα
δεδομζνα εκτζλεςθσ των δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδφνατον, να ανακζςει το
ςχετικό ζργο με αιτιολογθμζνθ πράξθ τθσ, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ
δθμοςίευςθ προκιρυξθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 32 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), με τουσ
ίδιουσ ι τροποποιθμζνουσ όρουσ, και κατ’ εξαίρεςθ των κειμζνων διατάξεων περί ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ
διαπραγμάτευςθσ από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ.). ε κάκε περίπτωςθ,
λαμβάνονται υπόψθ κριτιρια οικονομικότθτασ και εξαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν γνιςιου ανταγωνιςμοφ.
3. Οι δαπάνεσ μεταφοράσ μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων, οι οποίεσ πραγματοποιοφνται από τθν ζναρξθ του
ςχολικοφ ζτουσ 2016-2017 μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ μεταφοράσ, καταβάλλονται νόμιμα, εφόςον
ο οικείοσ Περιφερειάρχθσ βεβαιϊνει με ςχετικι πράξθ του τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν και
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εφόςον το φψοσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ είναι ςφμφωνο με τθν απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ οικείασ Οικονομικισ
Επιτροπισ.
4. τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, το ςυμβατικό κόςτοσ εκάςτου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τθ μεγίςτθ
αποηθμίωςθ που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ 24001/2013 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
5. Σα κατακυρωτικά ζγγραφα των προςωρινϊν μειοδοτϊν των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν μεταφοράσ μακθτϊν
των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ, όπωσ αυτά ορίηονται με τθν παρ. 2 του άρκρου 6 του Π.δ. 118/2007,
γίνονται αποδεκτά, εφόςον κατατεκοφν ςε φυςικι μορφι ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ μετά από
απόφαςι τθσ και ςε χρόνο τον οποίο αυτι ορίηει.
6. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 17 του ν. 4286/2014 (Αϋ 194) εφαρμόηονται και για τθ μεταφορά μακθτϊν
τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.
7. Δαπάνεσ μεταφοράσ μακθτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για τθ διενζργεια των οικείων
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν, που πραγματοποιικθκαν κατά τον Ιανουάριο των οικονομικϊν ετϊν 2015 και 2016,
κατά παρζκκλιςθ των κειμζνων περί δεςμεφςεωσ πιςτϊςεων διατάξεων, δφνανται να εκκακαριςτοφν και να
πλθρωκοφν ςε βάροσ των πιςτϊςεων των οικείων Περιφερειϊν τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ, τθρουμζνων των
λοιπϊν προχποκζςεων νομιμότθτασ και κανονικότθτασ αυτϊν.
8. το τζλοσ του άρκρου 1 τθσ 24001/2013 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ προςτίκεται παράγραφοσ 6 ωσ εξισ:
«6. Η μεταφορά μακθτϊν για τθν υποχρεωτικι διεξαγωγι του αντικειμζνου τθσ κολφμβθςθσ, όπωσ αυτι
κακορίηεται από το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, δφναται να γίνεται με τουσ
προβλεπόμενουσ ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ τρόπουσ».”
39. Σισ με αρικμ. 1786/2018 ωσ ιςχφει, 2057/2018, 2280/2018, 2281/2018, 2285/2018, 2315/2018, 2561/2018,
2753/2018 ωσ ιςχφει, 2923/2018, 2925/2018 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
40. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 «Επιδότθςθ μακθτϊν» τθσ προαναφερόμενθσ 50025/2018 Κ.Τ.Α. ςφμφωνα με
τισ οποίεσ:
«1. Αν θ μεταφορά των μακθτϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 2 είναι αδφνατθ ι κρίνεται οικονομικά
αςφμφορθ και οι μακθτζσ: α. ζχουν εγκαταςτακεί ς’ άλλθ κατοικία πλθςίον του ςχολείου τουσ, αποκλειςτικά και
μόνο με ςκοπό τθ φοίτθςι τουσ ςτθν εν λόγω ςχολικι μονάδα, χορθγείται μθνιαίο επίδομα 85 €. β.
μεταφζρονται με ευκφνθ εκείνων που ζχουν τθ γονικι μζριμνα, ι των νομίμων επιτρόπων τουσ, χορθγείται
επίδομα υπολογιηόμενο βάςει τθσ χιλιομετρικισ (μονισ) απόςταςθσ τθσ κατοικίασ από το ςχολείο με κόςτοσ ίςο
με 0.35 ευρϊ ανά χιλιόμετρο και για τισ θμζρεσ παρουςίασ του μακθτι ςτο ςχολείο. Σο εν λόγω επίδομα δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 ευρϊ ανά μακθτι ανά ςχολικό ζτοσ, εξαιρουμζνων των μακθτϊν ΜΕΑ.
2. Σα επιδόματα χορθγοφνται από επτζμβριο ζωσ και Ιοφνιο και καταβάλλονται από τθν οικεία Περιφζρεια ς’
εκείνουσ που ζχουν τθ γονικι μζριμνα ι ςτουσ κατά νόμο επιτρόπουσ αυτϊν, ι ςτουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ εάν
αυτοί ζχουν ενθλικιωκεί και εφόςον οι επιδοτοφμενοι φοιτοφν ςτο ςχολείο που είναι υποχρεωμζνοι όπωσ
βεβαιϊνεται από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Σα επιδόματα
μποροφν να χορθγοφνται προςωρινά, μζχρι να ολοκλθρωκεί τόςο ο διαγωνιςμόσ όςο και οι άλλεσ διαδικαςίεσ
ανάκεςθσ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν αλλά και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ όπου δεν είναι εφικτι θ μεταφορά.
3. α. ε περίπτωςθ όπου μακθτζσ μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ εγκακίςτανται ςτθν ζδρα του ςχολείου τουσ, το
μθνιαίο επίδομα τθσ ανωτζρω (1.α.) περίπτωςθσ καταβάλλεται για κάκε μακθτι χωριςτά. β. ε περίπτωςθ όπου
μακθτζσ, μζλθ τθσ ίδιασ οικογζνειασ, οι οποίοι φοιτοφν ςτθν ίδια ςχολικι μονάδα ι ςε ςχολικζσ μονάδεσ με
κοινι ζδρα, μεταφζρονται με ευκφνθ των γονζων ι των νομίμων επιτρόπων τουσ, το επίδομα τθσ ανωτζρω (1.β.)
περίπτωςθσ καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των μεταφερομζνων μακθτϊν μελϊν τθσ ιδίασ
οικογζνειασ.
4. Σα ανωτζρω (α, β) επιδόματα δεν μποροφν να καταβάλλονται ταυτόχρονα ςτον ίδιο μακθτι.»
Επίςθσ, τισ διατάξεισ του άρκρου 8 «Χρθματοδότθςθ μεταφοράσ μακθτϊν» τθσ 50025/2018 Κ.Τ.Α. ςφμφωνα με
τισ οποίεσ:
«1) Οι δαπάνεσ μεταφοράσ και επιδότθςθσ των μακθτϊν βαρφνουν τουσ Κ.Α.Π. των δευτεροβάκμιων ΟΣΑ ςτα
όρια των οποίων βρίςκονται οι ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ οποίεσ μεταφζρονται οι μακθτζσ. 2Α) Σο ςυνολικό ποςό με
το οποίο οι Περιφζρειεσ επιχορθγοφνται ςε ετιςια βάςθ από τουσ Κ.Α.Π. προκφπτει από το άκροιςμα των
επιμζρουσ ποςϊν για τθ μεταφορά θ οποία πραγματοποιείται με: (α) τα ειδικά μακθτικά δελτία ι τθ δθμοτικι
ςυγκοινωνία ςφμφωνα με το άρκρο 2, κεφ. Α, (β) τα ίδια μζςα των Περιφερειϊν και των Διμων ςφμφωνα με το
άρκρο 2, κεφ. Β, (γ) δθμόςια ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 2, κεφ. Γ, (δ) τθν επιδότθςθ
του άρκρου 3, όπωσ προκφπτει από τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Περιφζρειασ.»
41. Την με αριθμό 1775/2018 (ΑΔΑ: 63Λ27Λ6-0ΚΧ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, δυνάμει τθσ οποίασ εγκρίκθκε ςυνολικά δαπάνθ επιδότθςθσ για α) τθ μεταφορά τουσ με
ευκφνθ εκείνων που ζχουν τθ γονικι μζριμνα ι των νομίμων επιτρόπων τουσ ι των ίδιων μακθτϊν εφόςον είναι
ενιλικοι και β) τθ χοριγθςθ μθνιαίου επιδόματοσ λόγω εγκατάςταςθσ ς’ άλλθ κατοικία πλθςίον του ςχολείου
για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019».
42. Σθν με αρικμό 1894/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ ελλάδασ
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43. Σισ με αρικμό 562/2019 και 563/2019 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .
44. Το με αριθμό πρωτ. 139651/1789/08-05-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ προσ τισ Διευκφνςεισ
Α/κμιασ και β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Αιτωλοακαρνανίασ και τα ςχετικά ζγγραφα-απαντιςεισ των ςχολείων
ςχετικά με τουσ δικαιοφχουσ επιδότθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΚΤΑ 50025/2018.
45. Σο γεγονόσ ότι για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ μακθτικισ κοινότθτασ κατά τθν τρζχουςα
ςχολικι περίοδο 2018-2019 επιβάλλεται θ μεταφορά των μακθτϊν/μακθτριϊν πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ περιόδου.
Κατόπιν των ανωτζρω:
Ειςθγοφμαςτε όπωσ προβείτε
τθν ζγκριςθ δαπάνθσ επιδότθςθσ μακθτϊν/τριϊν και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ των
4.461.93 ευρϊ, όπωσ προκφπτει από τθν παρακάτω ςυνθμμζνθ οικονομικι κατάςταςθ των δικαιοφχων
επιδότθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΚΤΑ 50025/2018 για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.Η δαπάνθ βαρφνει τον
προχπολογιςμό ζτουσ 2018-2019 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ και κα καταβλθκεί ανά γονζα
ι επίτροπο ι ενιλικο μακθτι/τρια. Η μεταφορά των μακθτϊν/τριϊν αυτϊν είναι αδφνατθ ι αςφμφορθ κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ ΚΤΑ 50025/2018.

ΕΞΤΠΘΡΕΣΟΤΜΕΝΘ
ΧΟΛΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

ΒΑΚΜΛΔΑ
ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΤ ΓΟΝΕΑ
Ι ΑΚΟΤΝΣΟ ΣΘ
ΓΟΝΛΚΘ ΜΕΡΛΜΝΑ
(Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΠΟΤ
Ο ΜΑΚΘΣΘ ΕΛΝΑΛ
ΑΝΘΛΛΚΟ)

1

ΕΠΑΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

Β/κμια

ΝΣΗΟΤΜΑΝΘ
ΓΕΩΡΓΛΟ

161

10

0,35

563,50 €

2

ΕΠΑΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

Β/κμια

ΒΛΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΕΡΕΦΩΝΘ

65

12,7

0,35

288,93 €

3

ΔΘΜΟΣΛΚΟ
ΧΟΛΕΛΟ ΒΑΡΝΑΚΑ

Α/κμια

ΠΑΒΕΛΘ ΕΤΣΑΚΛΟ

149

6,4

0,35

333,76 €

Β/κμια

ΜΑΡΟΤΛΘ ΜΑΡΛΑ

79

46

0,35

1.271,90 €

Β/κμια

ΦΟΤΡΛΘ ΕΛΕΝΘ

81

40,7

0,35

1.153,85 €

Α/Α

4
5

ΕΠΕΡΛΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ
ΕΠΕΡΛΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ

ΧΟΛΛΚΘ
ΠΕΡΛΟΔΟ
20182019,
ΤΝΟΛΟ
ΘΜΕΡΩΝ

ΧΛΛΛΟΜΕΣΡΛΚΘ
ΑΠΟΣΑΘ

ΚΟΣΟ
ΑΝΑ ΧΛΜ

ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ
ΓΛΑ ΣΟ
20182019

3.611,93 €

Α/Α
1

ΠΛΝΑΚΑ ΕΠΛΔΟΣΘΘ ΜΑΚΘΣΩΝ - ΜΘΝΛΑΛΟ ΕΠΛΔΟΜΑ (παρ. 1α. Σου άρκρου 3 τθσ αρικ.50025/2018 ΚΤΑ) 85 ΕΤΡΩ
ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ
ΓΛΑ ΣΘ
ΧΡΟΝΛΚΘ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΠΕΡΛΟΔΟ
ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΤ ΓΟΝΕΑ
2018Ι ΑΚΟΤΝΣΟ ΣΘ
2019 (10
ΓΟΝΛΚΘ ΜΕΡΛΜΝΑ
ΜΘΝΕ *
(ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΛ Ε
85 ΕΤΡΩ
ΠΕΡΛΠΣΩΘ
ΑΝΑ
ΑΝΘΛΛΚΟΤ ΜΑΚΘΣΘ)
ΠΑΛΔΛ)
4ο ΓΕΝΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ

ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ
ΛΩΑΝΝΘ

850,00 €
ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ

4.461,93 €

Η δαπάνθ αφορά μεταφορά μακθτϊν/τριϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, βαρφνει τον
προχπολογιςμό ζτουσ 2018-2019 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ και ςυγκεκριμζνα τουσ
ειδικοφσ φορείσ 191 «Τπθρεςίεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» και 192 «Τπθρεςίεσ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ» και Κ.Α. Εξόδου 0821.02.1235 «Δαπάνεσ Μεταφοράσ Μακθτϊν», για το ςκοπό αυτό ζχουν

ΑΔΑ: 6ΗΙΣ7Λ6-ΗΗ2
εκδοκεί, ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ, αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ πιςτϊςεων ςτον
προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ.

Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί των ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Λονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΛΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 706/τ. ΤΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ7Λ6-Κ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
3667/τ. Βϋ/03.10.2019) περί Αναπλιρωςθσ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

ΑΔΑ: 6ΗΙΣ7Λ6-ΗΗ2
 Σθν υπ’ αρικμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαςθ Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ 3722/τ.
Βϋ/08.10.2019) περί μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Π.Δ.Ε. ςε Αντιπεριφερειάρχεσ
και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 356002/4686/28-11-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ τθσ
Π.Δ.Ε. – Σμιμα Παιδείασ.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθ δαπάνθ επιδότθςθσ μακθτϊν/τριϊν και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ μζχρι του ςυνολικοφ ποςοφ
των 4.461.93 ευρϊ, όπωσ προκφπτει από τθν παρακάτω ςυνθμμζνθ οικονομικι κατάςταςθ των
δικαιοφχων επιδότθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ ΚΤΑ 50025/2018 για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019.

ΕΞΤΠΘΡΕΣΟΤΜΕΝΘ
ΧΟΛΛΚΘ ΜΟΝΑΔΑ

ΒΑΚΜΛΔΑ
ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΤ ΓΟΝΕΑ
Ι ΑΚΟΤΝΣΟ ΣΘ
ΓΟΝΛΚΘ ΜΕΡΛΜΝΑ
(Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΠΟΤ
Ο ΜΑΚΘΣΘ ΕΛΝΑΛ
ΑΝΘΛΛΚΟ)

1

ΕΠΑΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

Β/κμια

ΝΣΗΟΤΜΑΝΘ
ΓΕΩΡΓΛΟ

161

10

0,35

563,50 €

2

ΕΠΑΛ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

Β/κμια

ΒΛΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΕΡΕΦΩΝΘ

65

12,7

0,35

288,93 €

3

ΔΘΜΟΣΛΚΟ
ΧΟΛΕΛΟ ΒΑΡΝΑΚΑ

Α/κμια

ΠΑΒΕΛΘ ΕΤΣΑΚΛΟ

149

6,4

0,35

333,76 €

Β/κμια

ΜΑΡΟΤΛΘ ΜΑΡΛΑ

79

46

0,35

Β/κμια

ΦΟΤΡΛΘ ΕΛΕΝΘ

81

40,7

0,35

Α/Α

4
5

Α/Α

1

ΕΠΕΡΛΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ
ΕΠΕΡΛΝΟ ΕΠΑΛ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ

ΧΟΛΛΚΘ
ΠΕΡΛΟΔΟ
20182019,
ΤΝΟΛΟ
ΘΜΕΡΩΝ

ΧΛΛΛΟΜΕΣΡΛΚΘ
ΑΠΟΣΑΘ

ΚΟΣΟ
ΑΝΑ ΧΛΜ

ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ
ΓΛΑ ΣΟ
20182019

1.271,90
€
1.153,85
€
3.611,93
€

ΠΛΝΑΚΑ ΕΠΛΔΟΣΘΘ ΜΑΚΘΣΩΝ - ΜΘΝΛΑΛΟ ΕΠΛΔΟΜΑ (παρ. 1α. Σου άρκρου 3 τθσ αρικ.50025/2018 ΚΤΑ) 85 ΕΤΡΩ
ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ
ΓΛΑ ΣΘ
ΧΡΟΝΛΚΘ
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ
ΠΕΡΛΟΔΟ
ΔΛΚΑΛΟΤΧΟΤ ΓΟΝΕΑ
2018Ι ΑΚΟΤΝΣΟ ΣΘ
2019 (10
ΓΟΝΛΚΘ ΜΕΡΛΜΝΑ
ΜΘΝΕ *
(ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΛ
85 ΕΤΡΩ
Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ
ΑΝΑ
ΑΝΘΛΛΚΟΤ ΜΑΚΘΣΘ)
ΠΑΛΔΛ)
4ο ΓΕΝΛΚΟ ΛΤΚΕΛΟ
ΑΓΡΛΝΛΟΤ

ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ
ΛΩΑΝΝΘ

850,00 €
ΤΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΘ


4.461,93
€
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Θ

δαπάνθ

βαρφνει

τον

προχπολογιςμό

ζτουσ

2018-2019

τθσ

Περιφερειακισ

Ενότθτασ

Αιτωλοακαρνανίασ και κα καταβλθκεί ανά γονζα ι επίτροπο ι ενιλικο μακθτι/τρια. Θ μεταφορά των
μακθτϊν/τριϊν αυτϊν είναι αδφνατθ ι αςφμφορθ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ ΚΤΑ
50025/2018.

Θ δαπάνθ αφορά μεταφορά μακθτϊν/τριϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
χωρικισ αρμοδιότθτασ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019,
βαρφνει τον προχπολογιςμό ζτουσ 2018-2019 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ και
ςυγκεκριμζνα τουσ ειδικοφσ φορείσ 191 «Τπθρεςίεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» και 192 «Τπθρεςίεσ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ» και Κ.Α. Εξόδου 0821.02.1235 «Δαπάνεσ Μεταφοράσ Μακθτϊν», για
το ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί, ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ, αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τθ
δζςμευςθ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Βαςιλικι Σςοφμα

