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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πάτρα 05 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 270768/1717
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίων Νήσων
Δ/νση Διοίκησης
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28
Για έλεγχο νομιμότητας
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 1207/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας».
ΣΧΕΤ.: Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 270469/373/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
της Π.Δ.Ε. - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 1207/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης της απόφασης 1090/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΗ7Λ6-ΛΘΝ)
της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων στους
οριστικούς αναδόχους της 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, κατόπιν κατάθεσης πρακτικού Νο 3 της
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών», για δικές σας ενέργειες.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 57/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΙΚΤΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στην Πάτρα, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε
τακτική συνεδρίαση δια ζώσης και με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr),
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.:
273284/1747/30-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε
όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του
συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:
1.

Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

3.

Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

4.

Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)

5.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

6.

Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

7.

Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

8.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

9.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (τηλεδιάσκεψη)

10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (δια ζώσης)
Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος και τακτικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσουγκράκης Νικόλαος.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Γεώργιος Τελώνης (τηλεδιάσκεψη).
Χρέη γραμματέων άσκησαν η Τσούμα Βασιλική και η Μαρία – Ηλίζα Καρακωνσταντή, υπάλληλοι της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Αρ. Απόφασης 1207/2021
Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση 2ης
τροποποίησης της απόφασης 1090/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΗ7Λ6-ΛΘΝ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων στους οριστικούς αναδόχους της
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, κατόπιν κατάθεσης πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης
των προσφορών».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε
την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 270469/373/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.
- Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι
Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του Γενικού
Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. Τις 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 κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών».
7. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
9. Την 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 θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και
σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
10.Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαση στις 1.9.2019) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας με την οποία «εξελέγησαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της
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Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 έως 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
11.Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
12.Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α’ βαθμού» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/ 12.10.2020) «Τροποποίηση του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας…» που αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών».
13.Την αριθμ. 186/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2021». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του
συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14.Την υπ. αριθμ. 76/22-05-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία
εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8%
και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών).
15.Την αριθμ. 587/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση κατάρτισης των όρων
διενέργειας αρχικού διαγωνισμού για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 20202021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 80.800.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των
υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου
έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών)»
16.Την αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 (Α.Α. 91887) διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο
ή ομάδα δρομολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προφορών, συνολικού προϋπολογισμού,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8%
και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, μέχρι του ποσού των
80.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
17.Η 6η πρόσκληση της Π.Ε Αχαΐας (Α.Α 136005) για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021-2022, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 8.781.490,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
18.Τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021) «Εκσυγχρονισμός του
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις»
19.Την αριθμ. 1029/2021 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΓΓ57Λ6-ΧΔ1) με θέμα: ««1) Έγκριση
προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους
2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), συνολικής δαπάνης
ποσού 5.429.988,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 2) α)Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών και β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων»
20.Την αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 ανακοίνωση για την προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την αριθμ. 1029 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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21.Την αριθμ. πρωτ. 245766/13316/6-9-2021 ανακοίνωση για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών στο πλαίσιο της ανωτέρω προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με την αριθμ. 1029 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
22.Την αριθμ. 1087/2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης
των προσφορών της αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ.
Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων»
23.Την 1090/2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: ««Έγκριση ανάθεσης της εκτέλεσης των δρομολογίων στους
οριστικούς αναδόχους της αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, όπως αυτοί αναδείχθηκαν με την 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ)
απόφαση της Ο.Ε.»
24.Την αριθμ. 1138/2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «1) Έγκριση του πρακτικού Νο2 της επιτροπής αξιολόγησης
των προσφορών της αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ.
Α/31.7.2021) και τροποποίηση της αριθμ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: 1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της αριθμ. πρωτ.
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022,
σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριστικών
αναδόχων.»
25.Την αριθμ. 1155/2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «Tροποποίηση της απόφασης 1090/2021 της Ο.Ε. με την
οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων στους οριστικούς αναδόχους της 242200/13107/29-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, κατόπιν
κατάθεσης πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών
26.Την αριθμ. ………….../2021 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα: «1) Έγκριση του πρακτικού Νο3 της επιτροπής
αξιολόγησης των προσφορών της αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ.
Α/31.7.2021) και 2η τροποποίηση της αριθμ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: 1) Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών της αριθμ. πρωτ.
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022,
σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριστικών
αναδόχων.»
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την :
2η Tροποποίηση της απόφασης 1090/2021 της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των
δρομολογίων στους οριστικούς αναδόχους της 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση 1155/2021 της Ο.Ε., για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, κατόπιν
κατάθεσης πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, όπως αυτοί αναδείχθηκαν με την
1087/2021 απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις 1138/2021 και ……………/2021 αποφάσεις της Ο.Ε. και με
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δεδομένα ότι:
Ι. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα σχολεία τους είναι θέμα κοινωνικού και
ευαίσθητου χαρακτήρα.
ΙΙ. Είναι απαραίτητη η άμεση πραγματοποίηση των δρομολογίων λόγω έναρξης των μαθημάτων την Δευτέρα 139-2021 του σχολικού έτους 2021 – 2022.
ΙΙΙ. Κατά την ανακοίνωση της διαπραγμάτευσης τηρήθηκε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιότητας (δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ)
IV. Το κόστος ανάθεσης των δρομολογίων είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του μαθηματικού
τύπου της με βάση του σχετικού μαθηματικού τύπου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ
4218/τ.Β’ /26.09.2018).
Η ανωτέρω δαπάνη για το σχολικό έτος 2021-2022 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας οικονομικών ετών 2021 και 2022, και ειδικότερα τον ΚΑΕ: 01.072.0821.01.1235. Για τον σκοπό αυτό έχει
εκδοθεί η αριθμ. 1980/2021 (ΑΔΑ: 6Μ307Λ6-ΡΜΦ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις
απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί
Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση
οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
 Τις υπ’ αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
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 Την υπ’ αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
 Την υπ’ αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά
με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
 Την υπ’ αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε
εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως ισχύει.
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: .: 270469/373/28-09-2021 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε. - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε..


Την υπ’ αριθ. 1206/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Υ7Λ6-ΕΡΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2η τροποποίηση της απόφασης 1090/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΗ7Λ6-ΛΘΝ) της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της εκτέλεσης των δρομολογίων στους οριστικούς
αναδόχους της 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση 1155/2021 της Ο.Ε, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχολικού έτους 2021-2022, κατόπιν
κατάθεσης πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών, όπως αυτοί αναδείχθηκαν με
την 1087/2021

απόφαση, η οποία τροποποιήθηκε με τις 1138/2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ο7Λ6-172) και

1206/2021 (ΑΔΑ: ΩΣ8Υ7Λ6-ΕΡΗ) αποφάσεις της Ο.Ε. και με δεδομένα ότι:
Ι. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα σχολεία τους είναι θέμα κοινωνικού και
ευαίσθητου χαρακτήρα.
ΙΙ. Είναι απαραίτητη η άμεση πραγματοποίηση των δρομολογίων λόγω έναρξης των μαθημάτων την
Δευτέρα 13-9-2021 του σχολικού έτους 2021 – 2022.
ΙΙΙ. Κατά την ανακοίνωση της διαπραγμάτευσης τηρήθηκε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιότητας
(δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. και στο ΚΗΜΔΗΣ)
IV. Το κόστος ανάθεσης των δρομολογίων είναι εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του
μαθηματικού τύπου της με βάση του σχετικού μαθηματικού τύπου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
Κ.Υ.Α. 50025/2018 (ΦΕΚ 4218/τ.Β’ /26.09.2018).
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Η ανωτέρω δαπάνη για το σχολικό έτος 2021-2022 θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας οικονομικών ετών 2021 και 2022, και ειδικότερα τον ΚΑΕ: 01.072.0821.01.1235. Για
τον σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η αριθμ. 1980/2021 (ΑΔΑ: 6Μ307Λ6-ΡΜΦ) απόφαση ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης.
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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