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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 13 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 275790/1753
ΠΡΟ:

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

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1231/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 275789/4142/01-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε.
Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1231/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ παράταςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων για τθν παροχι
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που ιταν ςε
ιςχφ ςτισ 30.6.2021, ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021),
ςυνολικισ δαπάνθσ ποςοφ 8.414,39€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: Ψ4727Λ6-03Ψ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 59/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 12θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
282438/1805/07-10-2021 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 (δια ηϊςθσ)

2.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)
11. Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

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

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, 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. Απόφαςησ 1231/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 5ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Ζγκριςθ
παράταςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιτ/νίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ που ιταν ςε ιςχφ ςτισ 30.6.2021, ςφμφωνα με τθν παρ. 2β
του άρκρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), ςυνολικισ δαπάνθσ ποςοφ 8.414,39€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 275789/4142/01-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ
Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν, θ οποία
αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν Περιφζρειεσ ωσ
ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο αρικμ. ΦΕΚ 4309/τΒϋ/30.12.2016) με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
7. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
8. Σθν υπ’ αρικ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/01-09-2020 (ΦΕΚ 715/τϋ Τ.Ο.Δ.Δ./07-09-2020) απόφαςθ του
Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
9. Σθν αρικμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-09-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Βϋ/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ περί μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων οργανικϊν ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
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11. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
12. Tισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ των Διμων & των
Περιφερειϊν» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυκμίςεισ του Τπουργείου Εςωτερικϊν…», που
αντικατζςτθςε το άρκρο 176 του Ν.3852/2010 «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ
περιφερειϊν».
13. Σθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021, θ
οποία, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ)
απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Ιονίου.
14. Σθν υπ. αρικμ. 76/22-05-2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίκθκε θ εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ,
για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 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 προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8%
και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν).
15. Σθν αρικμ. 587/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων
διενζργειασ αρχικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 20202021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.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)»
16. Σθν αρικμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 (Α.Α. 91887) διακιρυξθ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ υςτιματοσ
Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016 για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο
ι ομάδα δρομολογίων τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ υποβολισ προφορϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8%
και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, μζχρι του ποςοφ των
80.800.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
17. Σισ αρικμ. 732/2020, 789/2020, 847/2020, 1012/2020, 1048/2020, 1079/2020, 1183/2020, 1209/2020,
1268/2020, 1325/2020, 1409/2020, 62/2021, 117/2021, 189/2021, 224/2021, 226/2021, 305/2021, 423/2021,
559/2021, 638/2021 αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τισ οποίεσ εντάχκθκαν οι προμθκευτζσ ςτο
Δυναμικό φςτθμα Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν
μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.
18. Σισ υπ’ αρικμ. Α/Α 2339 200866/11038/16-07-2021 (ΑΔΑ.: 6Γ927Λ6-ΟΧΣ) και Α/Α 1527 87839/5374/05-042021 (ΑΔΑ.: 6ΩΨΓ7Λ6-ΨΩΔ) αποφάςεισ ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ.
19. Σθν υπ’αρικμ. 37716/887/11.02.2021 πρόςκλθςθ των οικονομικϊν φορζων για υποβολι Οικονομικϊν
προςφορϊν με τθ διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ κατ’ άρκρο 32 του Ν.4412/2016 ενϊπιον τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ.
20. Σθν αρικμ. 143/2021 (ΑΔΑ:6ΙΦ77Λ6-ΕΔΞ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Ανάκεςθ, κατόπιν
διαπραγμάτευςθσ κατ’ άρκρο 32 του Ν.4412/2016 ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Δυτικισ
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Ελλάδασ, δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν/τριϊν για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 λόγω κατεπείγοντοσ,
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 23.092,27 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ»
21. Σθν αρικμ. 1006/2021 (ΑΔΑ: 658Τ7Λ6-ΩΝΡ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν
οι όροι τθσ 3θσ Πρόςκλθςθσ Τποβολισ 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
Αιτωλ/νίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι
του ποςοφ των 6.354.103,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων
προαίρεςθσ για αναπροςαρμογι του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2% και δικαιωμάτων
προαίρεςθσ για τροποποίθςθ δρομολογίων μζχρι 8%) και με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο ι
ομάδα δρομολογίων.
22. Σθν αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/224432/3146/10-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009057978) 3θ Πρόςκλθςθ Τποβολισ
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 κακϊσ και Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ (παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου) χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αιτωλ/νίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι
του ποςοφ των 6.354.103,80 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
23. Σο αρικ. 229941/3201/18-08-2021 αίτθμα τθσ εταιρείασ “ΚΣΕΛ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΕ” που υποβλικθκε
ςτο Σμιμα Προμθκειϊν περί παράταςθσ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των Οικονομικϊν Προςφορϊν
μζχρι τθν 10/09/2021, λόγω αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν ςυγκρότθςθ του
φακζλου τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ που αςχολείται με το ςυγκεκριμζνο
αντικείμενο και τθν αδυναμία που υπάρχει ςτο τραπεηικό ςφςτθμα για τθν γριγορθ ζκδοςθ εγγυθτικϊν
επιςτολϊν.
24. Σθν 1014/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΟ7Λ6-Γ31) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ ΠΔΕ με τθν οποία μεταξφ
άλλων παρατείνεται θ προκεςμία υποβολισ προςφορϊν τθσ 3θσ Πρόςκλθςθσ μζχρι τισ 10/09/2021.
25. Σο αρ. 60 του Ν. 4821/2021 «Μεταφορά Μακθτϊν κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22».
Θ Οικονομικι Επιτροπι με τθν αρ. 1014/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΟ7Λ6-Γ31) απόφαςι τθσ παρζτεινε τθν προκεςμία
υποβολισ προςφορϊν ςτα πλαίςια τθσ 3θσ Πρόςκλθςθσ τθσ Π.Ε. Aιτ/νίασ για τθν υποβολι οικονομικϊν
προςφορϊν για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
κακϊσ και Ατόμων με Αναπθρία (ΑΜΕΑ) ςτο ΝΠΙΔ με τθν επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΤΑ
(παράρτθμα Αγρινίου και Μεςολογγίου) χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αιτ/νίασ για το
ςχολικό ζτοσ 2021-2022 μζχρι τισ 10/09/2021.
Σο αρ. 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ του Ελλθνικοφ Κτθματολογίου, νζεσ
ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ» που ρυκμίηει τα ηθτιματα
μεταφοράσ μακθτϊν κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-22 ορίηει ότι:
«1. τισ περιπτϊςεισ των εκκρεμϊν ζωσ τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 διαγωνιςμϊν, τουσ οποίουσ
προκιρυξαν οι περιφζρειεσ για τθ μεταφορά μακθτϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
δθμοςίων ςχολείων, θ οικονομικι επιτροπι μπορεί, κατ’ εξαίρεςθ των κείμενων διατάξεων, να αποφαςίηει τθν
ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςχετικϊν δρομολογίων ςτουσ προςωρινοφσ μειοδότεσ ι προςωρινοφσ αναδόχουσ
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςμϊν με τθν υπογραφι των οικείων ςυμβάςεων και πάντωσ το αργότερο
μζχρι τισ 30.6.2022.
2. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ:
α) δεν κατζςτθ εφικτό από τισ οικείεσ περιφζρειεσ να προκθρφξουν διαγωνιςμοφσ,
β) δεν ζχουν αναδειχκεί μειοδότεσ ι προςωρινοί ανάδοχοι ςτουσ εκκρεμείσ διαγωνιςμοφσ, θ οικονομικι
επιτροπι μπορεί, με απόφαςι τθσ, να παρατείνει ζωσ τισ 30.6.2022, τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων που ιταν ςε
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ιςχφ ςτισ 30.6.2021. Οι διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ δεν αναςτζλλονται και οι παρατακείςεσ ςυμβάςεισ λφονται
αηθμίωσ για τισ περιφζρειεσ με τθν ανάδειξθ των οριςτικϊν αναδόχων.»
Δεδομζνου ότι το ςχολικό ζτοσ ξεκινά ςτισ 13/09, είναι προφανζσ ότι δε δφναται να ζχει ολοκλθρωκεί θ
διαγωνιςτικι διαδικαςία εγκαίρωσ, οφτε να ζχουν αναδειχκεί προςωρινοί μειοδότεσ, ϊςτε να τουσ ανατεκεί
προςωρινά θ μεταφορά των μακθτϊν βάςει τθσ παρ. 1 του παραπάνω άρκρου του Ν. 4821/2021. Επομζνωσ,
λόγω τθσ κριςιμότθτασ και τθσ αναγκαιότθτασ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ μεταφοράσ των μακθτϊν από τθν ζναρξθ
του ςχολικοφ ζτουσ, αιτοφμαςτε τθν προςφυγι ςτθν επιλογι που δίνει θ παρ. 2β του άρκρου 60 του Ν.
4821/2021, δθλ. τθν παράταςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων μεταφοράσ μακθτϊν που ιταν ςε ιςχφ ωσ τισ
30.06.2021.
φμφωνα με το αρ. 20 του Παραρτιματοσ Γ τθσ αρ. ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/134500/8868/05-06-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006822798) διακιρυξθσ του Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν: «ε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ
του χρόνου παράδοςθσ ο προμθκευτισ κα πρζπει να παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται θ αρχικι. Ο κατά τα ανωτζρω
παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα τουλάχιςτον μινα από τθν νζα
θμερομθνία παραλαβισ». το ίδιο άρκρο ορίηεται το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ (5% επί τθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΠΑ).
Εκ του ανωτζρω εδαφίου προκφπτει ότι, πριν τθν υπογραφι τθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ
προςκόμιςθ από τουσ αναδόχουσ νζασ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, δεδομζνου ότι θ αρχικι εγγυθτικι
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τουσ ζχει επιςτραφεί μετά τισ 30.06.2021 οπότε ολοκλθρϊκθκαν οι παρεχόμενεσ
υπθρεςίεσ μεταφοράσ μακθτϊν.
Κατόπιν των ανωτζρω, ειςθγείται :
1.Σθν ζγκριςθ παράταςθσ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ που ιταν ςε ιςχφ ςτισ
30.06.2021 ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α/31-07-2021), όπωσ
αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα:
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ΑΝΑΓΟΥΟ

ΑΦΜ

ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦ.

ΠΟΟΣΟ ΔΚΠΣΩΖ(ακέραιο)

Ζμερήσιο Κόστος (με βάση την έκπτωση)
προ ΦΠΑ

Φ.Π. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ
ΖΜΔΡΩΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΥΟΛΗΚΖ
ΥΡΟΝΗΑ 2020-2021

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ
ΜΔ Φ.Π.Α.

ΑΜΦΙΛ
ΟΥΙΑ

ΑΤΛΑΚΙΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΥΟΛΔΙΟ
ΒΡΟΤΒΙΑΝΩΝ
(ΜΔΣΑΒΑΗΔΠΙΣΡΟΦΗ)

1

20,16

ΣΑΚΝΖ ΥΡΖΣΟ

061428595

ΣΑΕ 6863

0%

20,16

185

3.729,60

895,10

4.624,70

ΝΑΤΠΑ
ΚΣΙΑ

ΚΑΣΩ
ΜΑΜΟΤΛΑΓ
Α -4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙ
Ο
ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
(ΜΔΣΑΒΑΗ
ΚΑΙ
ΔΠΙΣΡΟΦΗ)

3

16,52

ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΟ
ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΡΑΓΗΟ
ΣΑΞΗ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ

997485292

ΣΟΛΟ
ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ

0%

16,52

185

3.056,20

733,49

3.789,69

ΔΓΡΑ

ΜΔΓΗΣΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΚΟΣΟ ΜΔ
ΒΑΔΗ ΣΖΝ ΚΤΑ 50025/2018

4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΔ
ΙΟ
ΝΑΤΠΑΚΣΟ
Τ

ΑΡΗΘΜΟ ΜΑΘΖΣΩΝ

ΣΝΓ453

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ

ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΔ ΥΟΛΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

ΣΑ
ΜΓ218

ΓΗΜΟΣΙΚΟ
ΥΟΛΔΙΟ
ΒΡΟΤΒΙΑΝ
ΩΝ

ΓΖΜΟ

ΚΩΓΗΚΟ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔ ΓΥ ΔΠΙΒΑΣΙΚΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ Υ. ΔΣΟΤ 2021-2022

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. : 6.785,80€
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2021-2022 ΜΕ Φ.Π.Α. : 8.414,39€
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Οι ςυμβάςεισ λφονται αηθμίωσ για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τθν ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων (και
τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων) τθσ με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/224432/3146/10-08-2021 3θσ
Πρόςκλθςθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ για υποβολι οικονομικϊν προςφορϊν (ΑΔΑΜ: 21PROC009057978)
Κατά τθν υπογραφι τθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ αναδόχουσ εγγυθτικισ
επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία κα αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΠΑ.
1. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Αιτ/νίασ
για τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων ςφμφωνα με τθν υπ’αρ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ 3089/τ.Β/147-2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’ αρικμ.
249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ
υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
Θ ανωτζρω δαπάνθ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022, και ειδικότερα τουσ ΚΑΕ: 02.072.0821.01.1235 και
02.072.0821.01.1231. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. Α/Α 2339 200866/11038/16-07-2021 (ΑΔΑ.:
6Γ927Λ6-ΟΧΣ) και Α/Α 1527 87839/5374/05-04-2021 (ΑΔΑ.: 6ΩΨΓ7Λ6-ΨΩΔ) αποφάςεισ ανάλθψθσ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ .

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).
 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».
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 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.: 275789/4142/01-10-2021 ειςιγθςθ τθσ Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ
τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Διοικθτικοφ - Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τθν παράταςθ τθσ εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Π.Ε. Αιτ/νιασ που ιταν ςε
ιςχφ ςτισ 30.06.2021 ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 60 του Ν. 4821/2021 (ΦΕΚ 134/τ.Α/31-072021), όπωσ αναφζρονται ςτον πίνακα, ο οποίοσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ
παροφςασ.
Οι ςυμβάςεισ λφονται αηθμίωσ για τθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με τθν ανάδειξθ οριςτικϊν
αναδόχων

(και

τθν

υπογραφι

των

ςχετικϊν

ςυμβάςεων)

τθσ

με

αρ.

πρωτ.

ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/224432/3146/10-08-2021 3θσ Πρόςκλθςθσ τθσ Π.Ε. Αιτ/νίασ για υποβολι οικονομικϊν
προςφορϊν (ΑΔΑΜ:

21PROC009057978). Κατά τθν υπογραφι τθσ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ

απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ αναδόχουσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία κα
αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το Φ.Π.Α..

Β) Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ ι τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ για τθν
υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων ςφμφωνα με τθν υπ’αρ. 192682/3788/9-7-2021 (ΦΕΚ
3089/τ.Β/14-7-2021) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία τροποποιικθκε θ υπ’
αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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ΑΔΑ: Ψ4727Λ6-03Ψ
Η ανωτζρω δαπάνθ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022 και ειδικότερα τουσ ΚΑΕ: 02.072.0821.01.1235 και
02.072.0821.01.1231. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. Α/Α 2339 200866/11038/16-07-2021
(ΑΔΑ.:6Γ927Λ6-ΟΧΣ) και Α/Α 1527 87839/5374/05-04-2021 (ΑΔΑ.: 6ΩΨΓ7Λ6-ΨΩΔ) αποφάςεισ
ανάλθψθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ .
Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

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