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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 23
23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την
υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. ΠΔΕ/ΓΠΟΕ/177683/979/10-06-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στη
συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1.

Φίλιας Ανδρέας - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

2.

Δημητρογιάννης Λάμπρος - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3.

Μαυρομμάτης Αθανάσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

4.

Κατσαρή – Μαυραγάνη Κωνσταντούλα - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

5.

Καπλάνης Διονύσιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

6.

Καρπέτας Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

7.

Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (προσήλθε μετά τη

συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης)
8.

Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

9.

Παπαδόπουλος Παναγιώτης - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

10. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
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Τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο επικεφαλής της παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» κ.
Γαλάνης Κυριάκος και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τελώνης Γεώργιος.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Καρακωνσταντή Μαρία – Ηλίζα και η Τσούμα Βασιλική, 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.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Α)
Τροποποίηση της αριθ. 667/2022 (ΑΔΑ: Ψ32Τ7Λ6-ΞΚΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε.. Β) Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών της 7ης Πρόσκλησης της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.032.940,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και
δικαιώματος προαίρεσης 8% για τροποποίηση δρομολογίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.» και πρότεινε να συζητηθεί ως
κατεπείγον λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη και ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη
της Επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/178048/4059/14-06-2022 (ορθή
επανάληψη) εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Γιαννόπουλου Βασιλείου /
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Προμηθειών, η οποία αναφέρει
αναλυτικά τα κάτωθι:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν Περιφέρειες
ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το αριθμ. ΦΕΚ 4309/τΒ΄/30.12.2016) με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
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.
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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. 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 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
7. Την 03/2022 (2η Ειδική Συνεδρίαση την 09.01.2022) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής
Ελλάδας «εξελέγησαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 09/01/2022 έως 31/12/2023 (άρθρο 175 παρ. 1,2 και 3 του Ν.
3852/2010)» Με την υπ’ αρίθ. 9456/193/14-01-2022 (ΦΕΚ 26/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας όρισε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας
8. Την υπ’ αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/9406/191/13-01-2022 (ΦΕΚ 27/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2022) απόφαση του
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΔΕ/ΔΔ/96740/1627/01-04-2022 (ΦΕΚ 270/τ΄ Υ.Ο.Δ.Δ./07-04-2022)
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας
9. Την αρίθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/9405/190/13-01-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β΄/20-01-2022) απόφαση περί μεταβίβασης
άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Tις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων & των
Περιφερειών» του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ.134Α’/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών…», που
αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» «αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
περιφερειών».
11. 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
12. Την αριθμ. 667/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών και συγκροτήθηκε η επιτροπή αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών.(ΑΔΑ: Ψ32Τ7Λ6-ΞΚΥ).
13. Την αρ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/174981/3982/09-06-2022 (ΑΔΑΜ: 21PROC009065465) 7η Πρόσκληση της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 5.032.940,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
14. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής στην αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/171617/3905/07-06-2022 εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας που εστάλη για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση των όρων
διενέργειας της 7ης Πρόσκλησης και τη συγκρότηση επιτροπής αποσφράγισης – αξιολόγησης προσφορών,
ανεγράφη η φράση «Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής» αντί του ορθού «Τη συγκρότηση πενταμελούς
επιτροπής».
15. To από 10-06-2022 αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την
ανωτέρω πρόσκληση που υπέβαλλε το ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε. μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στο οποίο
αναφέρει τα εξής:
«Αιτούμαστε την παράταση της υποβολής των οικονομικών προσφορών ως την 30/06/2022 για τους κάτωθι
λόγους:
• Μεσολάβηση αργίας 13ης Ιουνίου 2022 (Αγίου Πνεύματος)
• Μεσολάβηση περιόδου θερινών αδειών προσωπικού
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•

Δυσκολία ολοκλήρωσης έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής λόγω δέσμευσης χρηματικών
ποσών σε εγγυητικές που αφορούν το τρέχον έργο»
16. Το από 10-06-2022 αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την
ανωτέρω πρόσκληση που υπέβαλλε ο ΣΥΝ. Π.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στο
οποίο αναφέρει τα εξής:
«Αναφορικά με την 7η Πρόσκληση της Π.Ε Ηλείας για την υποβολή οικονομικών προσφορών στα πλαίσια του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023
(Αρ.πρωτ.οκ.ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/174981/3982), ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ την παράταση της υποβολής των οικονομικών
προσφορών έως την 30- 06 -2022. Ο περιορισμένος χρόνος για την υποβολή των προσφορών δεδομένου ότι
μεσολαβεί και η αργία του Αγίου Πνεύματος μας δίνει περιθώριο 4 εργασίμων ημερών μόνο για την συγκρότηση
του φακέλου. Κάτι που καθιστά την σωστή προετοιμασία αδύνατη. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε πολύ να
κάνετε δεκτό το αίτημά μας»
Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς αιτούνται την παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών στην 7η Πρόσκληση
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 20222023, μέχρι τις 30/06/2022 (10 ημέρες). Η Πρόσκληση έδινε προθεσμία 11 ημερών στους οικονομικούς φορείς
για να υποβάλουν προσφορές, ενώ το ελάχιστο που προβλέπεται για το συγκεκριμένο είδος διαγωνιστικής
διαδικασίας κατά τα αναγραφόμενα στο αρ. 33 του Ν. 4412/2016 είναι 10 ημέρες. Εντός αυτών των 11 ημερών
συμπεριλαμβάνονται 5 μη εργάσιμες ημέρες και επομένως απομένουν 6 εργάσιμες ημέρες προκειμένου οι
οικονομικοί φορείς να προβούν στην έκδοση εγγυητικών και στην προετοιμασία της προσφοράς τους.
Θεωρούμε ότι μια παράταση 4 επιπλέον εργάσιμων ημερών (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
στις 24/6) είναι λογική προκειμένου να δοθεί στους φορείς ο απαραίτητος χρόνος για την προετοιμασία της
προσφοράς τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται :
Α. Την τροποποίηση της 667/2022 (ΑΔΑ: Ψ32Τ7Λ6-ΞΚΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών και συγκροτήθηκε η
επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και τη διόρθωση της φράσης «συγκροτεί την
τριμελή επιτροπή» σε «συγκροτεί την πενταμελή επιτροπή» που είναι το ορθό.
Β. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της 7ης Πρόσκλησης της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
το σχολικό έτος 2022-2023 ως τις 24/06/2022 23:59:59.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/7.6.2010/τ. Α) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθμ. 03/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΟ17Λ6-ΡΑΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
• Τη διόρθωση από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία παράτασης
της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ήτοι 28/06/2022.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Τροποποιεί την αριθ. 667/2022 (ΑΔΑ: Ψ32Τ7Λ6-ΞΚΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Π.Δ.Ε., ως προς τη διόρθωση της φράσης «συγκροτεί την τριμελή επιτροπή» σε «συγκροτεί την
πενταμελή επιτροπή» που είναι το ορθό.

Β) Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της 7ης Πρόσκλησης
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για την Υποβολή Οικονομικών Προσφορών στα πλαίσια του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.032.940,34€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και
δικαιώματος προαίρεσης 8% για τροποποίηση δρομολογίων και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, ως την 28/06/2022 και ώρα
23:59:59.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΑΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας
Τσούμα Βασιλική
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