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Πάτρα 09 επτεμβρίου 2020
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ΠΡΟ:

Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. –Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 903/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:215177/2940/28-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –
Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.- Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 903/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ ολοκλιρωςθσ τθσ υπ’αρικμ. 388377/6117/23.12.2019
Διακιρυξθσ του 6ου 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 και Ατόμων με
Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ
(παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ
2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19PROC006087934), λόγω λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020», και παρακαλοφμε
για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 07θ επτεμβρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00, ςυνιλκε ςε τακτικι
ςυνεδρίαςθ μζςω τθλεδιάςκεψθσ θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ 221890/1327/03-09-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε
νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθν ςυνεδρίαςθ
ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι - Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Βαςιλικι Σςοφμα και θ Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 903/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 4ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
ολοκλιρωςθσ τθσ υπ’αρικμ. 388377/6117/23.12.2019 Διακιρυξθσ του 6ου 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 και Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το
ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19PROC006087934), λόγω λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ 20192020».
Ο πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:215177/2940/28-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.- Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87 Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Ρεριφζρειεσ ωσ
ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αρικμόν ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
3. Τισ 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 «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ Δθμοςίων Συμβάςεων - εναρμόνιςθ τθσ
ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ Οδθγίεσ 2007/66/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11/12/2007 (L335)» (ΦΕΚ 173/Α), όπωσ τροποποιικθκε
μεταγενζςτερα και ιςχφει.
5. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπζσ
ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
6. Το άρκρο 7 και άρκρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κφρωςθ τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ
Ρεριεχομζνου «Μεταφορά Μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά αρμοδιότθτασ ςτισ
Ρεριφζρειεσ και άλλεσ διατάξεισ.
7. Τθν με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β’1673/23-8-2007) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με
κζμα: «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του Ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.
3414/2005».
8. Τθν με αρικμό Ρ1/2380/12 (ΦΕΚ 3400Β’/20-12-2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομικϊν – Εκνικισ Άμυνασ –
Εςωτερικϊν – Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ,
Υποδομϊν και Δικτφων – Υγείασ – Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ – Ναυτιλίασ και Αιγαίου.
9. Τισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο».
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10.Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κφρωςθ τθσ από 26-08-2015 Ρράξθσ
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου «Κατεπείγουςεσ υκμίςεισ για τθν ομαλι λειτουργία των Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ» (Α’ 102).
11.Τισ διατάξεισ του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Τροποποίθςθ του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/τ.Α/1977) «Ρερί
ειδικϊν τουριςτικϊν λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ».
12.Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομι και λειτουργία τθσ
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
13.Τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/τ.Α/1998) «Ρερί ρφκμιςθσ κεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλεσ
διατάξεισ».
14.Τθν υπ' αρ. Ρ1 /2390/16-10-2013 απόφαςθ Υπουργοφ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ με κζμα: «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (ΦΕΚ 2677/τ.B/21-10-2013)
15.Τθν υπ' αρ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
16.Το άρκρο 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) {κατά τισ διατάξεισ που ιςχφει}
17.Του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρ. 11389/1993 (Β’ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν {κατά τισ διατάξεισ που
ιςχφει}
18.Του ν.2859/2000(Α’248) «Κφρωςθ κϊδικα φόρου προςτικζμενθσ αξίασ»
19.Του ν.2690/1999(Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.
20.Του ν.2121/1993 (Α’25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»
21.Του π.δ. 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»
22.Τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».
23.Τθν με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/02.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».
24.Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α720.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»
25.Το Ρ.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».
26.Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
27.Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν 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).
28.Τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/τ.Α/31.08.19) 1.Στισ περιπτϊςεισ των εκκρεμϊν ζωσ
τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2019 - 2020 διαγωνιςμϊν, τουσ οποίουσ προκιρυξαν οι Ρεριφζρειεσ 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 ι προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςμϊν
με τθν υπογραφι των οικείων ςυμβάςεων και πάντωσ το αργότερο μζχρι 30.6.2020 και 2. Στισ περιπτϊςεισ κατά
τισ οποίεσ: α) δεν κατζςτθ εφικτό από τισ οικείεσ περιφζρειεσ να προκθρφξουν διαγωνιςμοφσ, β) προζκυψαν νζεσ
ανάγκεσ μετά τθν προκιρυξθ των διαγωνιςμϊν, γ) υπάρχουν αδιάκετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν
υποβλικθκαν προςφορζσ είτε οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ κρίκθκαν μθ κατάλλθλεσ, δ) δεν ζχουν αναδειχκεί
μειοδότεσ ι προςωρινοί ανάδοχοι ςτουσ εκκρεμείσ διαγωνιςμοφσ, θ Οικονομικι Επιτροπι μπορεί με απόφαςι τθσ
να παρατείνει ζωσ 30.6.2020, τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων που ιταν ςε ιςχφ ςτισ 30.6.2019. Σε κάκε περίπτωςθ,
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λαμβάνονται υπόψθ κριτιρια οικονομικότθτασ και εξαςφάλιςθσ ςυνκθκϊν γνιςιου ανταγωνιςμοφ.
29.Τισ διατάξεισ του άρκρου 27 παρ.3 του Ν.4412/2016 «Σε περίπτωςθ που επείγουςα κατάςταςθ δεόντωσ
τεκμθριωμζνθ από τθν ανακζτουςα αρχι κακιςτά αδφνατθ τθν τιρθςθ τθσ ελάχιςτθσ προκεςμίασ που
προβλζπεται ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.1, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ορίηουν ελάχιςτθ προκεςμία που
δεν είναι μικρότερθ των 15 θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ.»
30.Του ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για
τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.3419/2005(Α’
297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν.3614/2007(Α’ 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013»,
31.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. 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.
32.Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (γ) του άρκρου 176 του Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/τΑϋ/2010), το οποίο τροποποιικθκε με το
άρκρο 5 του Ν.4071/2012 «υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑϋ/2012) ςφμφωνα με το οποίο θ Οικονομικι Επιτροπι
είναι αρμόδια για «Τθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε
μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και
αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ».
33.Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ».
34.Τισ διατάξεισ του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007
(πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
35.Τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ
Διατάξεισ»
36.Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ
Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
37.Τθν Υ.Α. Ρ1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) Εγκφκλιοσ με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
38.Τισ διατάξεισ του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 τ. Α’ /04.06.2009) άρκρο 46 «πλθρωμι δαπάνθσ δθμοςίευςθσ»
39.Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, 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 Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
40.Τθν υπ’αρικμ.258207/3469/3.9.2019 (ΦΕΚ 706 /τ.Υ.Ο.Δ.Δ./9.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
41.Το υπ’αρικμ.ΡΔΕ/ΔΔ/281668/3810/26.9.2019 (ΦΕΚ 3722/τ. Β’/08.10.2019) «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ
αρμοδιοτιτων οργανικϊν μονάδων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςε Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ»
42.Τθν υπ’αρικμ. 143/01.09.2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Εκλογι
τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν
Ρεριφερειακι περίοδο 01/09/2019-07/11/2021.(άρκρο 175 παρ.1,2 και 3 του Ν.3852/2010)
43.Τθν υπ’αρικμ.274705/3714/19.9.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) ΑΡΠΦΑΣΗ ΤΟΥ Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
44.Τισ διατάξεισ του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ
διατάξεισ”
45.Τθν αρικ. 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Εςωτερικϊν – Ραιδείασ, Ζρευνασ &
Θρθςκευμάτων-Οικονομικϊν-Υποδομϊν με τίτλο «Μεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».
46.Τθν υπ’αρικμ. 2/24.01.2019 Εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα: Διευκρινιςεισ επί τθσ υπ’ αρικ.
50025/19-09-2018 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».
47.Τθν βεβαίωςθ του τρόπου μεταφοράσ των μακθτϊν ςφμφωνα με τα κεφ. Α, Β, Γ, του άρκρου 2 τθσ υπ αρ.
50025/18 ΚΥΑ. Και τθν βεβαίωςθ των μακθτϊν οι οποίοι δικαιοφνται το επίδομα του άρκρου 3 τθσ υπ αρ.
50025/18 ΚΥΑ λόγω αδυναμίασ μεταφοράσ τουσ.
48.Τθν υπ’ αρικμό 100371Δ3/15-06-2017 απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για το
ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικοφ και ολοιμερου προγράμματοσ Ειδικοφ Νθπιαγωγείου και Ειδικοφ Δθμοτικοφ
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Σχολείου -ΦΕΚ (2103/τ.Β/19-06-2017)ςφμφωνα με τθν οποία οι ϊρεσ υποδοχισ των μακθτϊν/μακθτριϊν των
Ειδικϊν νθπιαγωγείων 8:15 π.μ. ζωσ 8:30 π.μ. και των Ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων 8:00 π.μ. ζωσ 8:15 π.μ. ενϊ θ
ϊρα αποχϊρθςθσ των Ειδικϊν Νθπιαγωγείων είναι 13:00 μ.μ. και των Ειδικϊν Δθμοτικϊν Σχολείων 13:15 π.μ.
49.Το με αρ.πρωτ. 56020/12.10.2018 ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτο οποίο ρθτά αναφζρεται ότι: « Οι
Ρεριφζρειεσ δφνανται να αναλαμβάνουν τθ μεταφορά των Ατόμων με Αναπθρία (ΑμεΑ) ςφμφωνα με το άρκρο 155
του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2017) από τον τόπο διαμονισ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ των Ριςτοποιθμζνων
Φορζων του Εκνικοφ Συςτιματοσ Κοινωνικισ Φροντίδασ και αντιςτρόφωσ. Η χρθματοδότθςθ του μεταφορικοφ
ζργου κα γίνεται αποκλειςτικά από ίδιουσ πόρουσ των Ρεριφερειϊν, αποκλειόμενθσ τθσ χρθςιμοποίθςθσ των
Κεντρικϊν Αυτοτελϊν πόρων που κατανζμονται ςτισ Ρεριφζρειεσ.
50.Τθν υπ’ αρικμ. 107/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΩΘ1Ρ7Λ6-ΚΩ3) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ μεταφοράσ των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ από τον τόπο διαμονισ
τουσ και αντίςτροφα ςτα Νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία α) «ΕΛΕΡΑΡ (παράρτθμα Αγρινίου)
και β) Ραναγία Ελεοφςα (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου αντίςτοιχα).
51.Τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (Αϋ 120) «Εκνικό Σφςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων και άλλεσ
Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
52.Τισ 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.
53.Τθν υπ’ αρικμ. 102/2012 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 132/2016 όμοια απόφαςθ (ΦΕΚ 2549/Τ.Β/2012) «Κακοριςμόσ εδρϊν των ΕΔΧ
αυτοκινιτων τθσ Ρ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 83 του Ν.4070/2012»
54.Τθν υπ' αρικμό 68/2016 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ
αναγκαιότθτασ διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του
Ρ.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 20172018, 2018-2019 & 2019-2020, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 55.000.000,00€ ευρϊ με Φ.Ρ.Α
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8%
και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν»
(ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ)
55.Τθν υπϋ αρικμό 741/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του
άρκρου 27 του Ρ.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ 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.Ρ.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των 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»
56.Τθν υπϋ αρικμό 1006/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν τθσ υπ’ αρικμό πρωτ. 184929/5247/13-72016 διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του Ρ.Δ.60/2007 τετραετοφσ
διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ 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.Ρ.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8% και τθσ αναπροςαρμογισ του
τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν) (Α/Α ςυςτιματοσ: 26346)».
57.Tθν υπϋ αρικμόν 1045/2016 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των ενδεικτικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτα πλαίςια
του διαγωνιςμοφ με ςυςτθμικό αρικμό 27365 (184929/5247/13-7-2016 διακιρυξθ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ
Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του Ρ.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν
μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.
58.Τισ υπϋ αρικμό 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 Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 27 του Ρ.Δ.60/2007 τετραετοφσ διάρκειασ για τθν
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ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τα ςχολικά ζτθ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020).
59.To με αρικμό 2019-179372/20-12-2019 αποδεικτικό θλεκτρονικισ αποςτολισ περίλθψθσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων SIMAP
60.Τθν υπ’ αρικμ. 226/15-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2019»
κακϊσ επίςθσ και των τροποποιιςεων αυτισ.
61.Τθν υπ’ αρικ. 228/2018 (22θ Συνεδρίαςθ ςτισ 15.11.2018) απόφαςθ του το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Δυτικισ
Ελλάδασ «Εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019» όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
62.Τθν αρικ. 4/18.01.2019(2θ Συνεδρίαςθ ςτισ 18.01.2019, ΑΔΑ: ΨΟΤΘ7Λ6-ΔΣΚ) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου με κζμα «Ζγκριςθ του Ολοκλθρωμζνου Ρλαιςίου Δράςθσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
οικονομικοφ ζτουσ 2019, το οποίο ςυνοψίηει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2019
κακϊσ και τον προχπολογιςμό του Ν.Ρ.Δ.Δ. τθσ Ρ.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα Στιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η
Ελπίδα», τουσ πίνακεσ ςτοχοκεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κακϊσ και ενςωμάτωςθ των πινάκων
ςτοχοκεςίασ του Ν.Ρ.Δ.Δ. τθσ Ρ.Δ.Ε με τθν επωνυμία «Κδρυμα Στιριξθσ Ογκολογικϊν Αςκενϊν-Η Ελπίδα».
63.-Τθν υπ’ αρικμ. 180/26-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΓΤΥ7Λ6-ΛΑ2) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ του ετιςιου προγράμματοσ προμθκειϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 2020».
64.Τθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ «Εγκρίνει τον
προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020».
65.Τισ υπ’αρικμ. 228080/14270/25.07.2019 (Α/Α 2820), 321248/19200/25.10.2019 (Α/Α 3380),
321244/19199/25.10.2019 (Α/Α 3381), 169497/10940/05.06.2019 (Α/Α 2399) και 169505/10941/05.06.2019 (Α/Α
2400) αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.
66.Το υπ’αρικμ.319913/4195/31.10.2019 ζγγραφο του τμιματοσ Ραιδείασ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ε.
Αιτωλ/νίασ με ςυνθμμζνο πίνακα δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν ςτα πλαίςια του μακιματοσ κολφμβθςθσ
κακϊσ και νζων αιτθμάτων.
67.Το υπ’αρικμ.223736/2869/24.07.2019 ζγγραφο του τμιματοσ Ραιδείασ τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ε.
Αιτωλ/νίασ με ςυνθμμζνο πίνακα δρομολογίων μεταφοράσ ςτα νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου «ΕΛΕΡΑΡ
Αγρινίου και ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου) ςχολικοφ ζτουσ 2019-2020 χωρικισ
αρμοδιότθτασ Ρ.Ε.Αιτωλοακαρνανίασ, για τθν προκιρυξι τουσ ςε διαγωνιςτικι διαδικαςία.
68.Τθν υπ’αρικμ. 2582/2019 (42θ Συνεδρίαςθ ςτισ 05.12.2019, ΑΔΑ:787Χ7Λ6-Ρ44) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ τθσ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με τθ διαδικαςία του
θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ
μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ
με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)», χωρικισ
αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.»
69.Τθν υπ’αρικμ. 2620/2019 (44θ Συνεδρίαςθ ςτισ 16.12.2019, ΑΔΑ:Ψ3ΦΜ7Λ6-ΙΗΛ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ με κζμα «Συμπλιρωςθ τθσ υπ’αρικμ. 2582/2019 απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ωσ προσ τθν
ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ ενςτάςεων του 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ τθσ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με τθ διαδικαςία του
θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ
μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ
με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)», χωρικισ
αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.».
70.Tθν υπϋ αρικμόν 388377/6117/23-12-2019 Διακιρυξθ του 6οσ Επιμζρουσ Διαγωνιςμόσ τθσ Ρ.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των
ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα
Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
71.Τθν υπ’αρικμ. 76/2020 (5θ Συνεδρίαςθ ςτισ 30.01.2020, ΑΔΑ:ΩΑΣ17Λ6-ΘΚΧ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1(ενδεικτικϊν προςφορϊν) τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ
προςφορϊν τθσ υπ’αρικμ. 388377/6117/23-12-2019 Διακιρυξθσ του 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ τθσ Ρ.Ε.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με τθ διαδικαςία του θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των ορίων, για τθν
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ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ Ατόμων
με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα Αγρινίου
και Μεςολογγίου)», χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 20192020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.».
72.Το από 28.2.2020 πρακτικό τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ οικονομικϊν προςφορϊν όπωσ αυτι
ζχει οριςτεί με τθν υπ’αρικμ. 2582/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
73.Τθν υπ’αρικμ. 426/2020 (16θ Συνεδρίαςθ ςτισ 06.04.2020, ΑΔΑ:Ψ5ΡΘ7Λ6-Ε62) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο 1 τθσ επιτροπισ Αποςφράγιςθσ και Αξιολόγθςθσ των Οικονομικϊν
προςφορϊν του 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ τθσ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με τθ διαδικαςία του θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ
διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ &
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και μεταφοράσ Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ
Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)», χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ
Ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ, για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ, μζχρι του ποςοφ των
1.041.132,93€ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.».
74.Τθν από 23.4.2020 ζνςταςθ τθσ ΚΟΙΝΟΡΑΞΙΑΣ ΤΑΞΙ ΑΓΙΝΙΟΥ προσ τθν Αρχι Εξζταςθσ προδικαςτικϊν
προςφυγϊν κατά τθσ αρ.426/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
75.Το υπ’αρικμ. 333/07.05.2020 ζγγραφο τθσ Αρχισ Εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν όπου μασ διαβιβάςτθκε
ο φάκελοσ προδικαςτικισ προςφυγισ με ΓΑΚ ΑΕΡΡ 498/24.4.2020 του οικονομικοφ φορζα «ΤΟΥΙΣΤΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΝΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ
ΣΥΝ.ΡΕ»».
76.Το υπ’αρικμ. 93728/631/21.4.2020 ζγγραφο του Γραφείου Ρροζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ όπου
διαβιβάςτθκε ςτθν υπθρεςία ζνςταςθ κατά τθσ αρ.426/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
Δεδομζνου ότι θ υπ’αρικμ. 388377/6117/23-12-2019 Διακιρυξθ του 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμόσ τθσ Ρ.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των
ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και
Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτθμα
Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. αφοροφςε χρονικά το
διάςτθμα μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020, προτείνεται θ ολοκλιρωςθ του ανωτζρω
διαγωνιςμοφ με α/α ςυςτιματοσ 83516.
Κατόπιν των ανωτζρω,
Ειςθγοφμεκα όπωσ προβείτε:
Στθν Ζγκριςθ ολοκλιρωςθσ τθσ υπ’αρικμ. 388377/6117/23.12.2019 Διακιρυξθσ του 6ου Επιμζρουσ Διαγωνιςμοφ
τθσ Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω
των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
και Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΡΑΡ Αγρινίου και «ΡΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
(παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 1.041.132,93€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.(ΑΔΑΜ:
19PROC006087934), με ςυςτθμικό αρικμό Α/Α 83516, λόγω λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020»

Η 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
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
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Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «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. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ 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:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) 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.
 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.:215177/2940/28-08-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ τθσ
Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε.- Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ.:388377/6117/23.12.2019 Διακιρυξθσ του 6ου Επιμζρουσ
Διαγωνιςμοφ τθσ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ τθσ Π.Δ.Ε. με τθ διαδικαςία του ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (Διεκνι) άνω των ορίων, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
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πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με τθν
επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου)» τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 1.041.132,93€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19PROC006087934), με ςυςτθμικό
αρικμό Α/Α 83516, λόγω λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ 2019-2020»

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.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

