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Δ/νςθ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 226/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50163/3193/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 226/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ των δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν/μακθτριϊν αρμοδιότθτασ
και των τριϊν Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τα οποία ζχουν εγκρικεί
και ανατεκεί προςωρινά με αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, και τα οποία κα εκτελεςτοφν με
οποιεςδιποτε τροποποιιςεισ κρικοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια ιςχφοσ των περιοριςτικϊν μζτρων ςε εφαρμογι των ςχετικϊν Κοινϊν Τπουργικϊν
Αποφάςεων περί ιςχφοσ εκτάκτων μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο
περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, και κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 2020 – 2021», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ

ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 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.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. ακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου 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.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Σςοφμα, 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 Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
Αρ. Απόφαςθσ 226/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 17ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο:
«Ζγκριςθ των δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν/μακθτριϊν αρμοδιότθτασ και των τριϊν
Περιφερειακϊν Ενοτιτων τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τα οποία ζχουν εγκρικεί και ανατεκεί
προςωρινά με αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, και τα οποία κα εκτελεςτοφν με οποιεςδιποτε
τροποποιιςεισ κρικοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ των
περιοριςτικϊν μζτρων ςε εφαρμογι των ςχετικϊν Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων περί ιςχφοσ
εκτάκτων μζτρων προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ, και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ 2020
– 2021».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50163/3193/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη :
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
9. Σην υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
10.Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
11.Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
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Ελλάδασ»
12.Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α’ και β’
βαθμοφ και Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α’ βαθμοφ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/ 12.10.2020)
«Σροποποίηςη του Κϊδικα Ελληνικήσ Ιθαγζνειασ…» , που αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010
«χζδιο Καλλικράτησ» «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφερειϊν».
13.Σην υπ’ αριθ. 186/2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8)
με την οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ απόφαςη αφοφ
ελζγχθηκε ωσ προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ:
6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και
Ιονίου.
14.Σην υπ. αριθμ. 76/22-05-2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία
εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ,
για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 20232024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ
8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ
διαγωνιςμϊν).
15.Σην αριθμ. 587/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων
διενζργειασ αρχικοφ διαγωνιςμοφ για την εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 20202021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των
υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου
ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν)»
16.Σην αριθμ. 134500/8868/5-6-2020 (Α.Α. 91887) διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ
Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή ανά
δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων τησ εκάςτοτε πρόςκληςησ υποβολήσ προφορϊν, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των υφιςτάμενων
δρομολογίων ζωσ 8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%, μζχρι
του ποςοφ των 80.800.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
17.Σην αριθμ. 757/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων
διενζργειασ τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ
Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ
μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ
Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 8.040.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων
προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη
χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων καθϊσ και των επιςυναπτόμενων τευχϊν τησ
πρόςκληςησ».
18. Σην αριθμ. 935/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ
επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ για την υποβολή
οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.040.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και β) ζγκριςη ανάθεςησ τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ
αναδόχουσ τησ ανωτζρω 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ , κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
19.Σην αριθμ. 981/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ τησ υπ’ αριθμ.
935/2020 (ΑΔΑ: 9ΧΧ7Λ6-7Χ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ
ελίδα 4 από 4

ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ για την υποβολή
οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.040.000,00 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και β) ζγκριςη ανάθεςησ τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ
αναδόχουσ τησ ανωτζρω 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ , κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
20.Σην αριθμ. 1029/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη 2ησ τροποποίηςησ τησ υπ’
αριθμ. 935/2020 (ΑΔΑ: 9ΧΧ7Λ6-7Χ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα ««Α) Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ
για την υποβολή οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
8.040.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., Β) Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) Ζγκριςη ανάθεςησ τησ
εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τησ ανωτζρω 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ, κατ’
εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
21.Σην αριθμ. 1091/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη 3ησ τροποποίηςησ τησ υπ’
αριθμ. 935/2020 (ΑΔΑ: 9ΧΧ7Λ6-7Χ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα ««Α) Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ
για την υποβολή οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
8.040.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., Β) Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) Ζγκριςη ανάθεςησ τησ
εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τησ ανωτζρω 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ, κατ’
εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
22.Σην αριθμ. 1129/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη 4ησ τροποποίηςησ τησ υπ’
αριθμ. 935/2020 (ΑΔΑ: 9ΧΧ7Λ6-7Χ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα ««Α) Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ
για την υποβολή οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
8.040.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., Β) Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) Ζγκριςη ανάθεςησ τησ
εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τησ ανωτζρω 1ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ, κατ’
εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020»».
23.Σην αριθμ. 899/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων
διενζργειασ τησ 2ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ
Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ
μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ
Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 257.585,12 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ
για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή ανά δρομολόγιο, καθϊσ και του επιςυναπτόμενου τεφχουσ τησ πρόςκληςησ».
24.Σην αριθμ. 1049/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «α) Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ
επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 2ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ για την υποβολή
οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 257.585,12 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και β) ζγκριςη ανάθεςησ τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ
αναδόχουσ τησ ανωτζρω 2ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ , κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
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την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
25.Σην αριθμ. 1050/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων
διενζργειασ τησ 3ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ
Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ
μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ
Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 89.468,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ
για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή ανά δρομολόγιο, καθϊσ και του επιςυναπτόμενου τεφχουσ τησ πρόςκληςησ».
26.Σην αριθμ. 1090/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Σροποποίηςη τησ αριθμ. 1050/2020
απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων διενζργειασ τησ 3ησ Πρόςκληςησ
Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 89.468,60€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του
τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο,
καθϊσ και του επιςυναπτόμενου τεφχουσ τησ πρόςκληςησ»».
27.Σην αριθμ. 963/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη ανάθεςησ κατόπιν
διαπραγμάτευςησ κατ’ άρθρο 32 Ν.4412/2016 ενϊπιον τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν ςχολικϊν μονάδων του δήμου Καλαβρφτων για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021 λόγω κατεπείγοντοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ 24.460,49 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
28.Σην αριθμ. 1047/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «’Ζγκριςη τροποποίηςησ τησ αριθμ.
963/2020 απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ανάθεςη, κατόπιν
διαπραγμάτευςησ κατ’ άρθρο 32 Ν.4412/2016 ενϊπιον τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν ςχολικϊν μονάδων του δήμου Καλαβρφτων για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021 λόγω κατεπείγοντοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ 24.460,49 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ».
29.Σην αριθμ. 1110/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη παράταςησ ςυμβάςεων που
ήταν ςε ιςχφ ςτισ 30/06/2020 και αφοροφςαν την εκτζλεςη δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν δημοςίων
ςχολείων Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ, χωρικήσ αρμοδιότητασ Π.Ε. Αχαΐασ με Δ.Χ. Επιβατικά Αυτοκίνητα
(Σαξί) και Λεωφορεία για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςφμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 ( Αϋ147)».
30.Σην αριθμ. 936/2020 Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ και
αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα Πλαίςια
του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 4.073.306,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων Β)
Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) Ζγκριςη ανάθεςησ των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’
εξαίρεςη των κειμζνων διατάξεων, ςφμφωνα με την ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ».
31.Σην αριθμ. 975/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη ςυμπληρωματικοφ πρακτικοφ
αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα Πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 4.073.306,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ» ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ
τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων Β)
Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) υμπλήρωςη τησ αριθμ. 936/2020 (ΑΔΑ.: ΨΔΔΓ7Λ6-1Φ2) με τουσ
αριθμοφσ κυκλοφορίασ των λεωφορείων και Δ.Χ. οχημάτων των προςωρινϊν μειοδοτϊν για την εκτζλεςη των
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αντίςτοιχων δρομολογίων».
32.Σην αριθμ. 937/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Α) Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ
και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια
του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, καθϊσ και μεταφοράσ
ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ»
(παράρτημα Αγρινίου και Μεςολογγίου) χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αιτωλ/νιασ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
6.807.348,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ» ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για
αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, Β) Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και Γ) Ζγκριςη ανάθεςησ των
δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κειμζνων διατάξεων, ςφμφωνα με την ςφμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ
διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ».
33.Σην αριθμ. 1011/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «1. Ζγκριςη 2ου πρακτικοφ
αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ,
καθϊσ και μεταφοράσ ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ» (παράρτημα Αγρινίου και Μεςολογγίου) χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ
Ενότητασ Αιτωλ/νιασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 6.807.348,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, 2.
Ανάδειξη νζων προςωρινϊν αναδόχων και 3. Ζγκριςη ανάθεςησ των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ
κατ’ εξαίρεςη των κειμζνων διατάξεων, ςφμφωνα με την ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ».
34.Σην αριθμ. 1049/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «α) Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ
επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 2ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε Αχαΐασ για την υποβολή
οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ
Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για
το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 257.585,12 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και β) ζγκριςη ανάθεςησ τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ
αναδόχουσ τησ ανωτζρω 2ησ πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ , κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
35.Σην αριθμ. 1256/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «α) Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ
επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ προςφορϊν τησ 3ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 89.468,60€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
και β) ζγκριςη ανάθεςησ τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ τησ ανωτζρω 3ησ
πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Αχαΐασ , κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 33 του Ν.4713/2020».
36.Σην αριθμ. 1078/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη παράταςησ ςυμβάςεων που
προζκυψαν με την με αριθμό 2621/2019 (ΑΔΑ 6ΦΞΕ7Λ6-ΙΦΤ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ ΠΔΕ και
υπογράφηςαν δυνάμει τησ υπ’ αριθμό 5/2020 πράξησ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου – Τπηρεςίασ Επιτρόπου Ν.
Αιτωλοακαρνανίασ και αφοροφςε την εκτζλεςη δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν δημοςίων χωρικήσ
αρμοδιότητασ Π.Ε. Αιτ/νιασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020), που ήταν ςε ιςχφ ζωσ 30.06.2020, για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021, ςφμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 ( Αϋ147/29-07-2020) ζωσ 30.06.2021».
37.Σην αριθμ. 1081/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Σροποποίηςη τησ υπ’ αριθμ.
1011/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΗΓΛ6-60Ι) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε. «1. Ζγκριςη 2ου πρακτικοφ
αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν
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ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ,
καθϊσ και μεταφοράσ ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ» (παράρτημα Αγρινίου και Μεςολογγίου) χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ
Ενότητασ Αιτωλ/νιασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 6.807.348,60 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, 2.
Ανάδειξη νζων προςωρινϊν αναδόχων και 3. Ζγκριςη ανάθεςησ των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ
κατ’ εξαίρεςη των κειμζνων διατάξεων, ςφμφωνα με την ςφμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ»».
38.Σην αριθ. 1290/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «’Eγκριςη παράταςησ ςυμβάςεων που
προζκυψαν με την με αριθμό 2621/2019 (ΑΔΑ:6ΦΞΕ7Λ6-ΙΦΣ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ ΠΔΕ και
υπογράφηκαν δυνάμει τησ υπϋαριθμ. 5/2020 πράξησ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου – Τπηρεςίασ Επιτρόπου Ν.
Αιτωλοακαρνανίασ και αφοροφςε την εκτζλεςη δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν δημοςίων ςχολείων
χωρικήσ αρμοδιότητασ Π.Ε. Αιτ/νιασ για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020), που ήταν ςε ιςχφ ζωσ 30.06.2020 για το
ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςφμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020(ΦΕΚ Α 147/29-07-2020) ζωσ 30.06.2021».
39.Σην αριθμ. 1294/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη τησ 1ησ Σροποποίηςησ τησ
υπϋαριθ. 936/2020 (ΑΔΑ: ΨΔΔΓ7Λ6-1Φ2) η οποία ςυμπληρϊθηκε με την 975/2020 (ΑΔΑ:Ω3917Λ6-ΔΕΟ)
Απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «1. Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ
οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ
υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν
μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 4.073.306,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων
των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και
δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά
δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και 2. Ζγκριςη ανάθεςησ των
δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παρ.1 του
άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ
διαδικαςίασ.»
40.Σην αριθμ. 1295/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Σροποποίηςη τησ υπϋ αριθ. 936/2020
(ΑΔΑ: ΨΔΔΓ7Λ6-1Φ2) Απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «1. Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ
και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα
πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την
ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 20202021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 4.073.306,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και 2. Ζγκριςη
ανάθεςησ των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ
διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ» ωσ προσ το δρομολόγιο ΣΑΚΤ-25Α.»
41.Σην αριθμ. 1297/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη Πρακτικοφ Νο 4. τησ
Επιτροπήσ Αποςφράγιςησ και Αξιολόγηςησ Προςφορϊν τησ 1ησ Πρόςκληςησ Τποβολήσ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 4.073.306,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω
αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων».
42.Σην αριθμ. 18/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «1. Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ και
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ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 2ησ Πρόςκληςησ τησ Π.Ε. Θλείασ για την Τποβολήσ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν (ΔΑ) για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ
μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό
ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 318.498,45 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και 2. Ζγκριςη
ανάθεςησ των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με
την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ
διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ»
43.Σην αριθμ. 50/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη τησ 1ησ Σροποποίηςησ τησ αριθ.
18/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΘΘ7Λ6-Β92) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με
θζμα: «1. Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 2ησ Πρόςκληςησ
τησ Π.Ε. Θλείασ για την Τποβολή Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν
(ΔΑ) για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
318.498,45 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για
αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων προαίρεςησ για
τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα
δρομολογίων και ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων 2.Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και 3. Ζγκριςη ανάθεςησ
των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παρ.1
του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ
διαδικαςίασ».
44.Σην αριθμ. 51/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ανάθεςη κατόπιν διαπραγμάτευςησ
βάςει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ενϊπιον τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ,
δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 λόγω κατεπείγοντοσ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
μζχρι του ποςοφ των 24.456,47 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεςησ 8% για
τροποποίηςη δρομολογίων».
45.Σην αριθμ. 81/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Σροποποίηςη τησ υπ’ αριθ. 51/2021
απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ανάθεςη κατόπιν
διαπραγμάτευςησ βάςει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 ενϊπιον τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ, δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/τριϊν χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ
Θλείασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 λόγω κατεπείγοντοσ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 24.456,47 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και δικαιωμάτων
προαίρεςησ 8% για τροποποίηςη δρομολογίων» ωσ προσ τον αριθμό Κυκλοφορίασ Δ.Χ. Επιβατικοφ, για την
ανάθεςη προςωρινοφ αναδόχου των δρομολογίων ΣΑΠ-115Α και ΣΑΠ-115Β».
46.Σην αριθμ. 119/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη τησ 2ησ Σροποποίηςησ τησ
αριθ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΩΦΘΘ7Λ6-Β92) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
με θζμα: «1. Ζγκριςη πρακτικοφ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ οικονομικϊν προςφορϊν τησ 2ησ Πρόςκληςησ
τησ Π.Ε. Θλείασ για την Τποβολή Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν
(ΔΑ) για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
318.498,45 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για
αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων προαίρεςησ για
τροποποίηςη δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα
δρομολογίων και ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων 2.Ανάδειξη προςωρινϊν αναδόχων και 3. Ζγκριςη ανάθεςησ
των δρομολογίων τησ παροφςασ πρόςκληςησ κατ’ εξαίρεςη των κείμενων διατάξεων, ςφμφωνα με την παρ.1
του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, ςτουσ προςωρινοφσ αναδόχουσ μζχρι την ολοκλήρωςη τησ διαγωνιςτικήσ
διαδικαςίασ»
47.Σην αριθμ. 1199/2020 (ΑΔΑ.: Ω3ΣΡ7Λ6-ΓΩΒ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη των
δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν αρμοδιότητασ και των τριϊν περιφερειακϊν ενοτήτων τησ ΠΔΕ, τα οποία
ζχουν εγκριθεί και ανατεθεί προςωρινά με αποφάςεισ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, και τα οποία θα
εκτελεςτοφν με οποιοςδήποτε τροποποιήςεισ κριθοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςφμφωνα με
ελίδα 9 από 9

ΑΔΑ: 6Ε9Ρ7Λ6-ΚΞΡ
τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΤΑ (Βϋ 4899) « Ζκτακτα
μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο
ςφνολο τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από το άββατο 7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τη Δευτζρα 30 Νοεμβρίου
2020»».
48.Σισ αριθμ. 2365/2020 (ΑΔΑ.: 6ΒΑ27Λ6-ΒΛΝ), 2366/2020 (ΑΔΑ.: ΩΕΡΦ7Λ6-Θ69), 2397/2020 (ΑΔΑ.: 6ΞΤΕ7Λ6ΧΦΕ ), 2398/2020 (ΑΔΑ.: ΩΝΒΕ7Λ6-8ΘΤ), 2709/2020 (ΑΔΑ: 9Ξ27Λ6-ΦΤΑ) και 2710/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΘΗ7Λ6-2Φ8)
αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ.
49.Σο άρθρο 21 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31-10-2020 ΚΤΑ (Βϋ 4810) για τη λειτουργία των εκπαιδευτικϊν
μονάδων Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ, Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ, όπωσ
τροποποιήθηκε και ιςχφει.
50.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΤΑ (Βϋ 4899) « Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από το άββατο 7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τη Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020»,
51.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 76629/28-11-2020 ΚΤΑ (Βϋ 5255) «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από τη Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τη Δευτζρα 7 Δεκεμβρίου 2020»,
52.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 /5-12-2020 ΚΤΑ (Βϋ5350) «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ CΟVID - 19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από τη Δευτζρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα 14
Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 6:00»,
53.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12-12-2020 ΚΤΑ (Βϋ5486) «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 6:00 ζωσ και την Πζμπτη 7
Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 6:00»,
54.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08-01-2021 ΚΤΑ (Β’ 30) «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από τη Δευτζρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα 18
Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 6:00»,
55.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29-01-2021 ΚΤΑ (Β’ 341) «Ζκτακτα μζτρα
προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο
τησ Επικράτειασ για το διάςτημα από το άββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα, 8
Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00»,
56.Σο άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769/13-02-2021 ΚΤΑ (Β’ 586) «Σροποποίηςη τησ υπό
ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινήσ υπουργικήσ απόφαςησ «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ
υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ το κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το
διάςτημα από την Πζμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα, 1 Μαρτίου 2021και ϊρα
6:00» (Β’ 534)».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την :
‘Ζγκριςη των δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν/μαθητριϊν αρμοδιότητασ και των τριϊν περιφερειακϊν
ενοτήτων τησ ΠΔΕ, τα οποία ζχουν εγκριθεί και ανατεθεί προςωρινά με τισ υπ’ αριθμ. 757/2020, 899/2020,
935/2020, 936/2020, 937/2020, 963/2020, 975/2020, 981/2020, 1110/2020, 1011/2020, 1029/2020,
1047/2020, 1049/2020, 1050/2020, 1078/2020, 1081/2020, 1090/2020, 1091/2020, 1129/2020, 1256/2020,
1290/2020, 1295/2020, 1297/2020, 18/2021, 50/2021, 51/2021, 81/2021 και 119/2021 αποφάςεισ τησ
Οικονομικήσ Επιτροπήσ, και τα οποία θα εκτελεςτοφν με οποιεςδήποτε τροποποιήςεισ κριθοφν αναγκαίεσ από
τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ, και ςφμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 των ωσ άνω υπό ςτοιχεία 49 ζωσ και
56 Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων που αφοροφν ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον
κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ. Ωσ εκ τοφτου είναι
αναγκαία η τροποποίηςη τησ εκτζλεςησ των δρομολογίων, όπωσ κριθεί αναγκαίο από τισ οικείεσ ςχολικζσ
μονάδεσ καθ’ όλη τη διάρκεια ιςχφοσ των περιοριςτικϊν μζτρων για το διδακτικό ζτοσ 2020-2021, χωρίσ
αντίςτοιχη αφξηςη ςτη ςυνολική δαπάνη των δρομολογίων που ανατζθηκαν με τισ ανωτζρω αποφάςεισ. ε
κάθε περίπτωςη οι μεταβολζσ δεν θα επιφζρουν αφξηςη ςτη ςυνολική δαπάνη των δρομολογίων που
ανατζθηκαν με τισ ανωτζρω αποφάςεισ. Σο τελικό διαμορφωμζνο κόςτοσ των δρομολογίων που θα
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εκτελεςτοφν θα αποδεικνφεται α) από τισ βεβαιϊςεισ των Διευθυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και β) από
εμπεριςτατωμζνεσ και αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ των αρμόδιων Σμημάτων Παιδείασ των τριϊν περιφερειακϊν
ενοτήτων, και θα καταβάλλεται νόμιμα, εφόςον ο αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχησ βεβαιϊνει με ςχετική πράξη
του την εκτζλεςη τησ μεταφοράσ των μαθητϊν και τη δαπάνη που θα προκφψει.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί 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’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 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. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ 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 Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
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 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50163/3193/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Εγκρίνει τα δρομολόγια μεταφοράσ μακθτϊν/μακθτριϊν αρμοδιότθτασ και των τριϊν περιφερειακϊν
ενοτιτων τθσ Π.Δ.Ε., τα οποία ζχουν εγκρικεί και ανατεκεί προςωρινά με τισ υπ’ αρικμ. 757/2020,
899/2020, 935/2020, 936/2020, 937/2020, 963/2020, 975/2020, 981/2020, 1110/2020, 1011/2020,
1029/2020, 1047/2020, 1049/2020, 1050/2020, 1078/2020, 1081/2020, 1090/2020, 1091/2020,
1129/2020, 1256/2020, 1290/2020, 1295/2020, 1297/2020, 18/2021, 50/2021, 51/2021, 81/2021 και
119/2021 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, και τα οποία κα εκτελεςτοφν με οποιεςδιποτε
τροποποιιςεισ κρικοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ, και ςφμφωνα με το άρκρο 1 παρ.
1 ςτοιχείο 8 των ωσ άνω υπό ςτοιχεία 49 ζωσ και 56 Κοινϊν Τπουργικϊν Αποφάςεων που αφοροφν
ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του
κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ. Ωσ εκ τοφτου είναι αναγκαία θ τροποποίθςθ τθσ
εκτζλεςθσ των δρομολογίων, όπωσ κρικεί αναγκαίο από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ κακ’ όλθ τθ
διάρκεια ιςχφοσ των περιοριςτικϊν μζτρων για το διδακτικό ζτοσ 2020-2021, χωρίσ αντίςτοιχθ αφξθςθ
ςτθ ςυνολικι δαπάνθ των δρομολογίων που ανατζκθκαν με τισ ανωτζρω αποφάςεισ.

ε κάκε

περίπτωςθ οι μεταβολζσ δεν κα επιφζρουν αφξθςθ ςτθ ςυνολικι δαπάνθ των δρομολογίων που
ανατζκθκαν με τισ ανωτζρω αποφάςεισ. Σο τελικό διαμορφωμζνο κόςτοσ των δρομολογίων που κα
εκτελεςτοφν κα αποδεικνφεται α) από τισ βεβαιϊςεισ των Διευκυντϊν των ςχολικϊν μονάδων και β)
από εμπεριςτατωμζνεσ και αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ των αρμόδιων Σμθμάτων Παιδείασ των τριϊν
περιφερειακϊν ενοτιτων, και κα καταβάλλεται νόμιμα, εφόςον ο αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ
βεβαιϊνει με ςχετικι πράξθ του τθν εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν και τθ δαπάνθ που κα
προκφψει.
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
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Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ

Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα
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