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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 03 Νοεμβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 305040/1902

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ
Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και
Ιονίων Νιςων
Δ/νςθ Διοίκθςθσ
Ν.Ε.Ο. Πατρϊν Ακθνϊν 28
Για ζλεγχο νομιμότθτασ
Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1325/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 305030/16284/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1325/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ 3θσ Σροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ)
απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τθσ αρικμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευςθσ του άρκρου
32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ
μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ
Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με τθν παρ.
2β του άρκρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021). Β) Ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων»», για δικζσ
ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Παναγιώτθσ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 6Ψ8Τ7Λ6-ΟΙΦ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 62/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 2α Νοεμβρίου 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.:
307471/1920/29-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

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.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ Αμαλία - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

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. Απόφαςθσ 1325/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 10ο κζμα θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Ζγκριςθ 3θσ
Σροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με
κζμα: «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τθσ αρικμ. πρωτ.
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ.
Α/31.7.2021). Β) Ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων»».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 305030/16284/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ 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).
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 Περιφζρειασ 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 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»
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
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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)».
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 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 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.
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 & 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).
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. 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
17.Θ 6η πρόςκληςη τησ Π.Ε Αχαΐασ (Α.Α 136005) 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
18.Σισ διατάξεισ τησ παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ του
Ελληνικοφ Κτηματολογίου, νζεσ ψηφιακζσ υπηρεςίεσ και ενίςχυςη τησ ψηφιακήσ διακυβζρνηςησ και άλλεσ
διατάξεισ»
19.Σην αριθμ. 1029/2021 απόφαςη τησ οικονομικήσ Επιτροπήσ (ΑΔΑ: 6ΓΓ57Λ6-ΧΔ1) με θζμα: «1) Ζγκριςη
προςφυγήσ ςτην διαδικαςία τησ διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και
ιςχφει, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ
2021-2022, ςφμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), ςυνολικήσ δαπάνησ
ποςοφ 5.429.988,75 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και 2) α)υγκρότηςη επιτροπήσ αξιολόγηςησ των
προςφορϊν και β) υγκρότηςη επιτροπήσ αξιολόγηςησ ενςτάςεων»
20.Σην αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 ανακοίνωςη για την προςφυγή ςτην διαδικαςία τησ
διαπραγμάτευςησ ςφμφωνα με την αριθμ. 1029/2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ.
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21.Σην αριθμ. πρωτ. 245766/13316/6-9-2021 ανακοίνωςη για παράταςη τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ
υποβολήσ των προςφορϊν ςτο πλαίςιο τησ ανωτζρω προςφυγήσ ςτην διαδικαςία τησ διαπραγμάτευςησ
ςφμφωνα με την αριθμ. 1029 /2021 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ.
22.Σην αριθμ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: 1) «Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021
διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριςτικϊν αναδόχων.»
23.Σην αριθμ. 1138/2021 (ΑΔΑ: ΨΒ7Ο7Λ6-172) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, με θζμα.: «Α) Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο2 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ.
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022,
ςφμφωνα 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) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Π.Δ.Ε. με θζμα: «Α) Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021
διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021). Β) Ανάδειξη οριςτικϊν αναδόχων.»
24.Σην αριθμ. 1206/2021 (ΑΔΑ: Ω8Τ7Λ6-ΕΡΘ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ, με θζμα.: «1) Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο3 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ.
242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει,
για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022,
ςφμφωνα 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 τησ Π.Δ.Ε. με θζμα: «Α) Ζγκριςη του
πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021
διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021) και Β) ανάδειξη οριςτικϊν αναδόχων. 2) Ανάδειξη
οριςτικϊν αναδόχων.»
25.Σην από 21.10.2021 υπεφθυνη δήλωςη παραίτηςησ του ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ του ΧΡΘΣΟΤ από την
πραγματοποίηςη του δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α.
26.Σην αριθμ. 1246159/13480/6-9-2021 Οικονομική προςφορά του ΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ ΔΙΟΝΤΙΟΤ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
για το δρομολόγιο με κωδικό ΣΜΠ-131Α.
Δυνάμει τησ αριθμ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: 1) «Ζγκριςη
του πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021
διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριςτικϊν αναδόχων.», μεταξφ
άλλων ανατζθηκε προςωρινά ςτον ΘΑΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ του ΧΡΘΣΟΤ το δρομολόγιο με κωδικό ΣΜΠ131Α. Με την από 21.10.2021 υπεφθυνη δήλωςη παραίτηςησ του, ο ωσ άνω μεταφορζασ παραιτείται τησ
πραγματοποίηςησ του δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α. Ωσ εκ τοφτου προτείνεται η αποδοχή τησ αίτηςησ
παραίτηςησ του ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ από την εκτζλεςη του δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α, η
κήρυξη του ωσ ζκπτωτου από το ωσ άνω δρομολόγιο και η προςωρινή ανάθεςη του ωσ άνω δρομολογίου με
κωδικό ΣΜΠ-131Α ςτον επόμενο προςφζροντα ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ με ποςοςτό ζκπτωςησ 1%
και προςφερόμενη τιμή 17,46 ευρϊ ανά ημζρα ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
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3η Σροποποίηςη τησ αριθμ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «1)
Ζγκριςη του πρακτικοφ Νο1 τησ επιτροπήσ αξιολόγηςησ των προςφορϊν τησ αριθμ. πρωτ. 242200/13107/2-92021 διαπραγμάτευςησ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με την
παρ. 2β του άρθρου 60 του Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021), και 2) Ανάδειξη οριςτικϊν αναδόχων», και
ειδικότερα.:
1. Σην αποδοχή τησ αίτηςησ παραίτηςησ του ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ από την εκτζλεςη του δρομολογίου
με κωδικό ΣΜΠ-131Α,
2. Σην κήρυξη του ωσ ζκπτωτου από το ωσ άνω δρομολόγιο και
3. Σην προςωρινή ανάθεςη του ωσ άνω δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α ςτον επόμενο προςφζροντα
ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ με ποςοςτό ζκπτωςησ 1% και προςφερόμενη τιμή 17,46 ευρϊ ανά ημζρα
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ.
Θ ανωτζρω δαπάνη για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 θα βαρφνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022, και ειδικότερα τον ΚΑΕ: 01.072.0821.01.1235. Για τον ςκοπό αυτό ζχει
εκδοθεί η αριθμ. 1980/2021 (ΑΔΑ: 6Μ307Λ6-ΡΜΦ) απόφαςη ανάληψησ πολυετοφσ υποχρζωςησ.

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.: 305030/16284/27-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Πολιτικισ και Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./ Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Π.Δ.Ε. - Σμιμα Προμθκειϊν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Εγκρίνει τθν 3θ Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 1087/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ0Γ7Λ6-ΡΦΩ) απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ με κζμα: «Α) Ζγκριςθ του πρακτικοφ Νο1 τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν τθσ
αρικμ. πρωτ. 242200/13107/2-9-2021 διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 32 του Ν.4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022, ςφμφωνα με τθν παρ. 2β του άρκρου 60 του
Ν.4821 (ΦΕΚ 134/τ. Α/31.7.2021). Β) Ανάδειξθ οριςτικϊν αναδόχων» και ειδικότερα.:
1. Αποδζχεται τθν αίτθςθ παραίτθςθσ του ΘΑΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ από τθν εκτζλεςθ του
δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α,
2. Κθρφττει τον ανωτζρω ωσ ζκπτωτο από το ωσ άνω δρομολόγιο και
3. Αναδεικνφει προςωρινό ανάδοχο του ωσ άνω δρομολογίου με κωδικό ΣΜΠ-131Α τον επόμενο
προςφζροντα ΦΙΛΟΠΟΤΛΟ ΔΙΟΝΤΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ με ποςοςτό ζκπτωςθσ 1% και προςφερόμενθ
τιμι 17,46€ ανά θμζρα ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α..

Η ανωτζρω δαπάνθ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικϊν ετϊν 2021 και 2022, και ειδικότερα τον ΚΑΕ: 01.072.0821.01.1235. Για
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ΑΔΑ: 6Ψ8Τ7Λ6-ΟΙΦ
τον ςκοπό αυτό ζχει εκδοκεί θ αρικμ. 1980/2021 (ΑΔΑ: 6Μ307Λ6-ΡΜΦ) απόφαςθ ανάλθψθσ
πολυετοφσ υποχρζωςθσ.

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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