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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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο:
«Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Οικονομικών Προσφορών για την
«5η Πρόσκληση Υποβολής 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 καθώς και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ)
στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και
Μεσολογγίου) χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του
ποσού των 7.576.143,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
προαίρεσης για αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τροποποίησης των υφιστάμενων δρομολογίων
έως 8%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων» 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/ΔΔΟΠΕΑ/177423/2398/10-06-2022 εισήγηση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νιας της Π.Δ.Ε. κα Σαλμά Μαρίας / Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της
Π.Ε. Αιτ/νιας 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.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’.
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
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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 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
8. Την υπ’ αριθμ. 9406/191/13-1-2022 (ΦΕΚ 27/τ. ΥΟΔΔ/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Την υπ’ αριθμ. 9405/190/13-1-2022 (ΦΕΚ 141/τ.Β/20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους
Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
10. Την υπ. αριθμ. 9456/193/14-1-2022 (ΦΕΚ 26/τ. ΥΟΔΔ /20-1-2022) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας».
11. 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».
12. Την υπ’ αριθ. 71/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΣΝ7Λ6-4Ι3) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, «Έγκριση
προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2022». Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως
προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 234546/31-12-2021 (ΑΔΑ:6ΝΥΦΟΡ1Φ-ΡΙΣ) απόφαση
του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
13. 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 & 20232024, 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).
14. 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)»
15. 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 προσφορών, 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
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του ποσού των 80.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
16. Την 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Β΄4217/26-9-2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Υποδομών & Μεταφορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», στην οποία αναφέρονται οι απαιτούμενες
ενέργειες των Περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων και συγκεκριμένα, οι άμεσες
ενέργειες των περιφερειών, η διαδικασία των διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών, τα χορηγούμενα
προς τους μαθητές επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, η
καταβολή αποζημίωσης, ο απολογισμός του μεταφορικού έργου και οι μαθηματικοί τύποι υπολογισμού του
κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών.
17. Το 53883/04/10/18 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών Ενημέρωση
σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
18. Το Φ.9/18768/Δ1/05/11/2018 έγγραφο του Τμήματος Β’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταφορά μαθητών προς και από τις σχολικές
μονάδες ΠΕ με μισθωμένα μέσα μεταφοράς»
19. Tην 4959/24/01/2019 (ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) εγκύκλιο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
20. Την παρ.5 του άρθρου 1 της 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών
– Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων-Οικονομικών-Υποδομών.
21. Το με αρ. πρωτ. 56020/12.10.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι:
« Οι Περιφέρειες δύνανται να αναλαμβάνουν τη μεταφορά των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με το
άρθρο 155 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2017) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των
Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως. Η χρηματοδότηση
του μεταφορικού έργου θα γίνεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Περιφερειών, αποκλειόμενης της
χρησιμοποίησης των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων που κατανέμονται στις Περιφέρειες.
22. Το αριθμ. πρωτ. 168979/2244/03-06-2022 έγγραφο της Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Αιτ/νίας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα δρομολόγια της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 20222023.
23. Τις αριθμ. 732/2020 (ΑΔΑ.: Ω5ΑΙ7Λ6-0ΤΡ), 789/2020 (ΑΔΑ.: Ψ6617Λ6-Ω67), 847/2020 (ΑΔΑ.: Ψ9ΔΧ7Λ6ΝΩ8), 1012/2020 (ΑΔΑ.: 63Ο27Λ6-6ΧΟ), 1048/2020 (ΑΔΑ.: ΨΝΒΜ7Λ6-1ΚΣ), 1079/2020 (ΑΔΑ.: ΨΥΡ27Λ6-66Μ),
1183/2020 (ΑΔΑ.: ΨΟΟ7Λ6-ΘΜ9), 1209/2020 (ΑΔΑ.: ΩΝΨ27Λ6-ΔΓΞ), 1268/2020 (ΑΔΑ.: 6ΜΗ67Λ6-5ΡΑ),
1325/2020 (ΑΔΑ.: 64ΚΑ7Λ6-ΥΨΥ), 1409/2020 (ΑΔΑ.: ΨΗΗΠ7Λ6-6Κ9), 62/2021 (ΑΔΑ.: ΨΙ8Ν7Λ6-10Α), 117/2021
(ΑΔΑ.:6Τ887Λ6-7ΑΨ), 189/2021 (ΑΔΑ: 673Ι7Λ6-ΑΣΙ), 224/2021 (ΑΔΑ: 6ΩΔΦ7Λ6-ΛΥ7), 305/2021 (ΑΔΑ:
ΨΤΡΠ7Λ6-ΒΘΜ), 423/2021 (ΑΔΑ: Ω0Α37Λ6-ΕΕ0), 559/2021 (ΑΔΑ: Ψ8Η17Λ6-ΖΕΝ), 638/2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΔ7Λ69ΞΩ), 831/2021 (ΑΔΑ.: Ω8Κ47Λ6-52Γ), 880/2021 (ΑΔΑ.: ΩΦΥΖ7Λ6-ΛΣΣ), 916/2021 (ΑΔΑ.: Ψ4ΛΠ7Λ6-21Β),
970/2021 (ΑΔΑ: ΨΗΘΒ7Λ6-Ε5Γ), 1158/2021 (ΑΔΑ: ΨΤΡΦ7Λ6-ΦΟΕ), 1173/2021 (ΑΔΑ: 9ΡΘ77Λ6-ΞΜ0),
1271/2021 (ΑΔΑ.: Ρ7ΜΥ7Λ6-77Ι), 1326/2021 (ΑΔΑ.: 6ΥΛΤ7Λ6-73Σ), 279/2022 (ΑΔΑ.: ΨΤ4Ω7Λ6-ΞΦΝ), 415/2022
(ΑΔΑ: 96ΠΥ7Λ6-Α97), 509/2022 (ΑΔΑ: 63ΤΩ7Λ6-ΝΦ9), 586/2022 (ΑΔΑ: 9Χ427Λ6-Υ2Ν) και 629/2022 (ΑΔΑ:
ΡΛΗΧ7Λ6-ΞΔΑ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εντάχθηκαν οι προμηθευτές στο Δυναμικό
Σύστημα 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.
24. Τα αριθ. ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/164806/2189/01-06-2022 & ΠΔΕ/ΔΑΑΙΤ/165020/2194/01-06-2022 αιτήματα
βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2022-2023.
25. Τις υπ’ αριθμ. Α/Α 2481 170925/9923/03-06-2022 (ΑΔΑ.: 6ΧΜΓ7Λ6-ΕΦΗ) και Α/Α 2482 170965/9927/0306-2022 (ΑΔΑ.:9ΙΡΑ7Λ6-ΓΝ9) αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
26. Την αριθμ. 666/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΛ57Λ6-8ΔΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι της 5ης Πρόσκλησης Υποβολής 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 καθώς και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ
με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το
σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.576.143,12€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για αναπροσαρμογή του
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τιμήματος λόγω τροποποίησης των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή
ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων»
27. Το αριθ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΑ/177356/2396/10-06-2022 αίτημα της εταιρείας “ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΕ” που υποβλήθηκε στο Τμήμα Προμηθειών περί παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
Οικονομικών Προσφορών λόγω αδυναμίας έκδοσης των εγγυητικών επιστολών (Εξαιτίας του μικρού χρονικού
διαστήματος και των αργιών).
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την :
Την έγκριση του αιτήματος του “ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ“ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των Οικονομικών Προσφορών για την «5η Πρόσκληση Υποβολής 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 καθώς και Ατόμων
με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου» και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα
Αγρινίου και Μεσολογγίου) χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2022-2023» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού
των 7.576.143,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» και τον ορισμό ως νέας καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών την 24/06/2022 και ώρα 23:59:59 μμ.

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.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το αίτημα του “ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ“ για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των Οικονομικών Προσφορών για την «5η Πρόσκληση Υποβολής 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 καθώς και Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) στο ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου»
και «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος
2022-2023» συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.576.143,12€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για αναπροσαρμογή του τιμήματος
λόγω τροποποίησης των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά
δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων και ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
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την 28/06/2022 και ώρα 23:59:59, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
λόγους.

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
Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
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