ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 83
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
5η/6265/15-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Σίδερης Αντώνιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Μαργέλης Γεώργιος
Κονιδάρης Κυριάκος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καρβούνης Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Καββαδάς Αθανάσιος
Νικητάκης Μάρκος
Λάζαρη Πηνελόπη
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Π.Λάζαρη
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 5/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με την μεταφορά μαθητών Νομού Λευκάδας.
Εισηγητής: κ.Κώστας Α. Αραβανής-Δήμαρχος
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Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Η μεταφορά των μαθητών ήταν ευθύνη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μετά την
κατάργηση της ΝΑ πέρασε για ένα χρονικό διάστημα στην Περιφέρεια. Εμείς σαν Δήμος με
έγγραφο που μας ήρθε από το Καλοκαίρι , είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε διεθνή
ανοικτό διαγωνισμό για να αναλάβουμε την μεταφορά των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά.
Έγινε ο διαγωνισμός κανονικά όπως προέβλεπε ο Νόμος και ο Επίτροπος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου τον ενέκρινε στο ένα σκέλος του και συγκεκριμένα για τα 12 δρομολόγια. Αυτά έγιναν
πριν τη λήξη της χρονιάς.
Ήρθαμε σε επαφή με το Υπουργείο, καλέσαμε τους ταξιτζήδες και τους επαγγελματίες
για ποιο λόγο αυτοί δεν έδωσαν προσφορά στο διαγωνισμό. Τα ταξί είχαν δίκιο γιατί το λάθος
ήταν του Υπουργείου. Το Υπουργείο έκανε αναγωγή εμφόρτων χιλιομέτρων χωρίς να
υπολογίσει τις έδρες των μεταφορικών μέσων. Παράλληλα έκανε και ένα καλό και κατάργησε την
μεταφορά των μαθητών με ιδιωτικά μεταφορικά μέσα.
Σε συνεργασία με τους ταξιτζήδες στείλαμε έγκαιρα από τις 20 Δεκεμβρίου 2011 έγγραφο
στο Υπουργείο Εσωτερικών και του βάλαμε τις τιμές του διαγωνισμού τις οποίες εμείς δεν
μπορούμε να αλλάξουμε και τις προτεινόμενες τιμές. Οι διαφορές που προέκυπταν, πλην των
κραυγαλέων περιπτώσεων, ήταν πάρα πολύ μικρές. Επειδή υπήρχε πρόβλημα το Υπουργείο
παρέτεινε τη μεταφορά των μαθητών και να γίνεται από τις Περιφέρειες, είτε επειδή άλλοι δεν
είχαν ολοκληρώσει διαγωνισμό είτε επειδή ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είχε
ελέγξει τη διαδικασία.
Στις 29-2-2012 αφού είχε λήξει η διαδικασία ήρθε, από το Υπουργείο πρόταση
νομοσχεδίου προς ψήφιση στο άρθρο 34 που έλεγε: Οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι
Περιφέρειες για την μεταφορά μαθητών και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν.
4002/2011 παρατείνονται έως 30-06-2012. Θεωρήσαμε ότι παρατείνονται και οι δικές μας
συμβάσεις και θα βρίσκαμε με πιο τρόπο με τη καινούργια σχολική χρονιά θα πηγαίναμε σε
καινούργιο διαγωνισμό. Δυστυχώς όμως η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας δεν δέχτηκε την
παράταση των συμβάσεων λέγοντας ότι: « εσείς τον ολοκληρώσατε το διαγωνισμό και
ολοκλήρωση του διαγωνισμού σημαίνει ότι ο Επίτροπος έχει εγκρίνει αυτά , δεν επανέρχεται το
θέμα στον επίτροπο», άρα προχωρήσετε να δώσετε ένα ευτελές επίδομα, το οποίο θα είχε αξία
αλλά στη προκειμένη περίπτωση δεν έχει αξία

γιατί είναι ένα ή δύο τα άτομα τα οποία

μεταφέρονται.
Ο κ Επίτροπος είχε κόψει και το δρομολόγιο της Πρέβεζας και είπε τα παιδιά να
πηγαινοέρχονται με το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ. Κάναμε μια αιτιολογημένη παρέμβαση την οποία
δέχτηκε. Του είπαμε επιπλέον, γιατί κάποιος επαγγελματίας με λεωφορείο που έκανε το
δρομολόγιο απο τη Νικιάνα για το Δημοτικό Σχολείο της Λυγιάς δεν πήγε να δώσει προσφορά
και αφού έληξε η διαγωνιστική διαδικασία έστειλε ένα χαρτί ότι «εγώ συμφωνώ με αυτή τη τιμή»,
την οποία όμως ο Επίτροπος ούτε αυτή τη δέχτηκε, σε δεύτερη διαπραγμάτευση παρόλο που
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μας

είχε

προτείνει

να

κάνουμε

δεύτερη διαπραγμάτευση. Το αποτέλεσμα είναι να

υπάρχει αυτή η κατάσταση την οποία θεωρώ απαράδεκτη και να μην μεταφέρονται τα παιδιά.
Εμείς είμαστε αντίθετοι στο να δώσουμε το 0,35 €

ανά χιλιόμετρο γιατί στις

συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτό είναι κοροϊδία. Για μας,
όπως το ερμηνεύει η Περιφέρεια ή αυτοί που έγραψαν στο πόδι το Νόμο, δεν μας επιτρέπει σαν
Δήμος να κάνουμε τίποτα άλλο.
Πριν ξεκινήσει το Δ.Σ. ξαναμιλήσαμε με το Υπουργείο, έχουμε πάρει πάρα πολλές φορές,
και στο νέο Καλλικράτη 2 στο άρθρο 8 είπαν ότι θα το ρυθμίσουν και το προσχέδιο το γράφει
ότι οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την σύναψη νέων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας
και Β/θμιας εκπαίδευσης για το διάστημα 1-1-2012 μέχρι 30-06-2012 στις περιπτώσεις που
προέκυψαν κενά δρομολόγια. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάει σε απευθείας αναθέσεις για τα κενά
δρομολόγια χρησιμοποιώντας ακόμη και δικά του λεφτά.
Εμείς αντιδρούμε και εγώ ως Διοίκηση θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία να δώσουμε το 0,35%
ανά χιλιόμετρο για τα παιδιά. Θεωρούμε ότι η διαγωνιστική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί όταν το
κάθε παιδί φύγει από το σπίτι του και γυρίσει στο σπίτι του με ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς.
Συμπαραστεκόμαστε με όλους τους γονείς , αυτή τη στιγμή διεκδικούμε και πρέπει να δοθεί
λύση και να περάσει στο νομοσχέδιο να δοθεί η παράταση.
ΒΕΡΓΙΝΗΣ: Να εξοικονομηθεί ένα ποσό για μια εβδομάδα, έστω και από την αποζημίωση που
παίρνουμε ως Δ.Σ. Να βρεθεί λύση ώσπου να ψηφιστεί η τροπολογία που καλύπτει μέχρι τέλος
Ιουνίου. Πρέπει το Υπουργείο να παραδεχθεί ότι έχει κάνει λάθος.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Αν θεωρείτε ότι το πρόβλημα θα λυθεί αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δίνουν
τα παραστατικά τους, απατάσθε. Η υπόθεση και η λύση της είναι δική μας, όλων μας. Ακόμη και
αν αύριο το πρόβλημα λυθεί γιατί το Υπουργείο κατάλαβε το λάθος του, αύριο για ένα άλλο
πρόβλημα θα έρθουμε εδώ.
Θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε δίμηνες συμβάσεις. Αν είναι ζήτημα δύο ημερών και
ψηφιστεί η τροπολογία, δεν το συζητάμε. Αν δεν λυθεί άμεσα, να προχωρήσουμε σε δίμηνη
σύμβαση για δύο άτομα οδηγούς, να περιορίσουμε το πρόβλημα.
Στο ζήτημα για τα ταξί να πάρουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε ανάθεση και αν
κατηγορηθούμε ότι δεν έγινε σωστά η διαδικασία αυτή, εμείς δεχόμαστε σαν δημοτική παράταξη
να πάμε μόνο εμείς κατηγορούμενοι.
Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Οι μαθητές που δεν μεταφέρονται είναι θύματα αυτής της πολιτικής και του
μνημονίου. Μέχρι που να βγει ο νόμος, απόψε το Δ.Σ. να αποφασίσει να ειδοποιήσουμε τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που εκτελούσαν τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται σήμερα και να
βρεθεί λύση να πληρωθούν.
Ζ.ΣΚΙΑΔΑ: Συμφωνώ απολύτως ότι θύματα σ’ αυτή την περίπτωση είναι τα παιδιά. Χωρίς
προϋπολογισμό δεν μπορείς να πάρεις οδηγούς με δίμηνες συμβάσεις. Από τα λεωφορεία που
έχει ο Δήμος μόνο το ένα μπορεί να μεταφέρει μαθητές. Αν αναθέσουμε να μεταφέρουν τα
παιδιά σ’ αυτά τα προβληματικά δρομολόγια αυτοί που τα μετέφεραν μέχρι 28-2-2012, το πιο

4
πιθανόν είναι να μην εγκρίνει ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι επαγγελματίες να
μείνουν απλήρωτοι.
Α.ΣΑΝΤΑ: Αν είναι δυνατό και αν μπορεί να γίνει, να συνεχιστούν οι συμβάσεις για όσο διάστημα
απαιτηθεί μέχρι να λυθεί το πρόβλημα από το Υπουργείο.
Γ.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ: Είναι πολιτική επιλογή να περικοπούν τα χρήματα για τη μεταφορά των
μαθητών. Οφείλουμε να αποφασίσουμε τα δρομολόγια που δεν εκτελούνται, να συνεχιστούν
μέχρι να δοθεί λύση από το Υπουργείο.
ΕΛ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό αλλά διαδικαστικό, δηλαδή αν εμείς
μπορούμε να αναθέσουμε. Η Περιφέρεια είναι αρμόδια και πρέπει να δώσει λύση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ προτείνω αύριο 11 η ώρα να γίνει συνάντηση του Δημάρχου και των
επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων με τον κ.Αντιπεριφερειάρχη για το θέμα της μεταφοράς
των μαθητών, για να συνεχιστεί η μεταφορά από την Περιφέρεια μέχρι να ψηφιστεί η διάταξη
νόμου.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αποδέχεται την πρόταση του
κ.Δημάρχου και
Ομόφωνα αποφασίζει
Αύριο, 20/3/2012 και ώρα 11.00΄ π.μ. να γίνει συνάντηση του Δημάρχου και των
επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων με τον κ.Αντιπεριφερειάρχη για το θέμα της μεταφοράς
των μαθητών, για να συνεχιστεί η μεταφορά από την Περιφέρεια μέχρι να ψηφιστεί η διάταξη
νόμου.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε η κα Αικ.Σάντα
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 83/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

