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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 23 Αυγοφςτου 2021
Αρ. Πρωτ: 230576/1461

Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1009/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 230568/12516/18-08-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1009/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των
οικονομικϊν προςφορϊν τθσ 6θσ πρόςκλθςθσ τθσ Π.Ε Αχαΐασ για τθν υποβολι οικονομικϊν
προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 8.781.490,64 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 90ΩΖ7Λ6-ΕΤ5

ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 48/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 23θ Αυγοφςτου 2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 11.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 231584/1470/19-08-2021 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.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Από τθ ςυνεδρίαςθ απουςίαηαν αν και προςεκλικθςαν οι Περιφερειακοί φμβουλοι και τακτικά μζλθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, από τθν παράταξθ «Δυτικι Ελλάδα – Δικαίωμα ςτθν Πρόοδο» οι κ.κ.
Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ, Λφτρασ Ιωάννθσ, Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ και ο επικεφαλισ τθσ
παράταξθσ «Δυτικι Ελλάδα Μπροςτά» κ. πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.

Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. 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 Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 1009/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 1ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ
παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των οικονομικϊν προςφορϊν τθσ 6θσ πρόςκλθςθσ
τθσ Π.Ε Αχαΐασ για τθν υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτιματοσ
Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ
μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.781.490,64 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 230568/12516/18-08-2021 ειςιγθςι του ωσ Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ 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’, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
2. Σην αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςη του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ
Πελοποννήςου Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020 απόφαςη του
Περιφερειακοφ υμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ
Γραμματζα, ςχετικά με την τροποποίηςη του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Τπηρεςίασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
1. 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.
2. 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»,
3. 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.
4. 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».
5. 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 Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ.
6. 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»
3. Σην αριθμ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ Ελλάδασ
με την οποία τροποποιήθηκε η 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»
4. 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
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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)».
5. 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 Ελλάδασ»
6. 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».
7. Σην αριθμ. 186/2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη του
Προχπολογιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ
προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του
ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
8. 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 & 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).
9. 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)»
10.Σην αριθμ. πρωτ. 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.
11.Σισ αριθμ. 732/2020 (ΑΔΑ.: Ω5ΑΙ7Λ6-0ΣΡ), 789/2020 (ΑΔΑ.: Ψ6617Λ6-Ω67), 847/2020 (ΑΔΑ.: Ψ9ΔΧ7Λ6-ΝΩ8),
1012/2020 (ΑΔΑ.: 63Ο27Λ6-6ΧΟ), 1048/2020 (ΑΔΑ.: ΨΝΒΜ7Λ6-1Κ), 1079/2020 (ΑΔΑ.: ΨΤΡ27Λ6-66Μ),
1183/2020 (ΑΔΑ.: ΨΟΟ7Λ6-ΘΜ9), 1209/2020 (ΑΔΑ.: ΩΝΨ27Λ6-ΔΓΞ), 1268/2020 (ΑΔΑ.: 6ΜΘ67Λ6-5ΡΑ),
1325/2020 (ΑΔΑ.: 64ΚΑ7Λ6-ΤΨΤ), 1409/2020 (ΑΔΑ.: ΨΘΘΠ7Λ6-6Κ9), 62/2021 (ΑΔΑ.: ΨΙ8Ν7Λ6-10Α), 117/2021
(ΑΔΑ.:6Σ887Λ6-7ΑΨ), 189/2021 (ΑΔΑ: 673Ι7Λ6-ΑΙ), 224/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΔΦ7Λ6-ΛΤ7), 305/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΡΠ7Λ6ΒΘΜ), 423/2021 (ΑΔΑ: Ω0Α37Λ6-ΕΕ0), 559/2021 (ΑΔΑ: Ψ8Θ17Λ6-ΗΕΝ), 638/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΔ7Λ6-9ΞΩ),
831/2021 (ΑΔΑ.: Ω8Κ47Λ6-52Γ), 880/2021 (ΑΔΑ.: ΩΦΤΗ7Λ6-Λ) και 916/2021 (ΑΔΑ.: Ψ4ΛΠ7Λ6-21Β) αποφάςεισ
τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με την οποία εντάχθηκαν οι προμηθευτζσ ςτο Δυναμικό φςτημα 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»
12.Σην αριθμ. 1005/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: Σην αριθμ. 1005/2021 απόφαςη τησ
Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα:«Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων διενζργειασ τησ 6ησ 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 2021-2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.781.490,64 €
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του
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τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο,
καθϊσ και του επιςυναπτόμενου τεφχουσ τησ πρόςκληςησ».
φμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 224617/12182/11-8-2021 (Α.Α 136005) πρόςκληςη για υποβολή οικονομικϊν
προςφορϊν ςτο πλαίςιο τησ 6ησ 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 20212022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.781.490,64 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. η
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των οικονομικϊν προςφορϊν είναι η 26/8/2021 ημζρα Πζμπτη και ϊρα
23.59
Ζπειτα από αιτήματα που ζχουν υποβληθεί για παράταςη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ οικονομικϊν
προςφορϊν από μεταφορείσ ενταγμζνουσ ςτο μητρϊο του ανωτζρω ΔΑ όπωσ το ΚΣΕΛ του Ν. Αχαϊασ (αρ. πρωτ.
227723/12344/13-8-2021) και το ΩΜΑΣΕΙΟ ΙΔΙΟΚΣΘΣΩΜΝ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ ΣΑΞΙ ΠΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΑΓ.
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ» (αρ. πρωτ. 227657/12414/17-8-2021) λόγω δυςκολιϊν που προκφπτουν ςτην ςυγκζντρωςη των
εγγράφων και των δικαιολογητικϊν για την υποβολή τησ οικονομικήσ τουσ προςφοράσ προτείνεται η παράταςη
τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των οικονομικϊν προςφορϊν τησ 6ησ Πρόςκληςησ 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 2021-2022, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 8.781.490,64 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», μζχρι και την 10/09/2021
ημζρα Παραςκευή και ϊρα 23:59.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
Ζγκριςη παράταςησ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των οικονομικϊν προςφορϊν τησ 6ησ 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 2021-2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των
8.781.490,64 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α μζχρι και την 10/09/2021 ημζρα Παραςκευή και ϊρα 23:59. (Α.Α
ςυςτήματοσ: 136005)

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο 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’/298-2017) 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. 248595/27-12/2016
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).
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 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.
 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.: 230568/12516/18-08-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Διεφκυνςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου
τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν παράταςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των οικονομικϊν προςφορϊν τθσ 6θσ
πρόςκλθςθσ τθσ Π.Ε Αχαΐασ για τθν υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ
υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό
ζτοσ

2021-2022,

ςυνολικοφ

προχπολογιςμοφ

μζχρι

του

ποςοφ

των

8.781.490,64€

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., μζχρι και 10/09/2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 23:59. (Α.Α
ςυςτιματοσ: 136005), για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.
ελίδα 6 από 7

ΑΔΑ: 90ΩΖ7Λ6-ΕΤ5

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
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