Απόσπασμα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:25/2012 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:209/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 7η του
μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.μ., ήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
24008/6.9.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα γιατί οι διαγωνιστικές διαδικασίες
βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους με την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 11-9-12.
Ως εκ τούτου προκύπτει η αναγκαιότητα της μεταφοράς των μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το νέο σχολικό έτος , στις
μονάδες εκπαίδευσής τους και για το λόγο αυτό πρέπει να παραταθεί η ισχύς
των υπαρχουσών συμβάσεων, για τη μεταφορά των μαθητών, εως ότου
ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογραφούν οι νέες
συμβάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
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ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ
Η.Δ. : της αριθ.25-2012 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για παράταση ισχύος των συμβάσεων για τη
μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2012-2013.
Εισηγ: κ.Eλευθ.Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε τα εξής:
“
Ο Δήμος Λευκάδας διεξάγει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την
επιλογή αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013
σύμφωνα με την αριθμ.16716/27-06-2012 διακήρυξη. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες
βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν προβλέπεται η ολοκλήρωσή τους με την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς στις 11-09-2012. Ως εκ τούτου προκύπτει η αναγκαιότητα
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το νέο
σχολικό έτος στις μονάδες εκπαίδευσής τους.
Ο Δήμος για τη μεταφορά μαθητών για τη σχολική χρονιά 2011-2012 είχε
υπογράψει μετά από διεξαγωγή διαγωνισμού της με αριθμ. 26294/29-08-2011
Διακήρυξης τις κατωτέρω συμβάσεις :
Την αριθμ.34772/2011 σύμβαση με την ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΗ Ο.Ε.
Την αριθμ.34801/2011 σύμβαση με την ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
Την αριθμ.34795/2011 σύμβαση με τον Ζαβερδινό Σπυρίδωνα
Την αριθμ.34802/2011 σύμβαση με την ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.
Την αριθμ. 34773/2011 σύμβαση με την ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.
Στο άρθρο 11.5 της αριθμ. 26294/29-08-2011 Διακήρυξης ορίζεται ότι «Η
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου μέχρι 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε για
ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, είτε για την αναπροσαρμογή των αρχικών
δρομολογίων μέσα στο συμβατικό χρόνο, με τη διαδικασία και την μεταβολή των
κομίστρων, που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της αριθμ.35415/2011 ΚΥΑ. Επίσης στο
ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται η χρονική παράταση ισχύος της
σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
μεταφοράς μαθητών (2012-2013)»
Και στο άρθρο 5 των ανωτέρω συμβάσεων ρητά αναφέρεται ότι « ο Δήμος
μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 20% της σύμβασης,
χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου, είτε για συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσα
στο συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με την
αντίστοιχη επιβάρυνση των κομίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται, είτε για παράταση
ισχύος της σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος (2012-2013), μέχρι τη
σύναψη της σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω
προαίρεσης».
Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε:
Την παράταση ισχύος των παρακάτω συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5
αυτών, για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, έως ότου ολοκληρωθούν οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογραφούν συμβάσεις, εντός του πλαισίου της
προαίρεσης μέχρι 20%:
Της αριθμ.34772/2011 σύμβασης με την ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΗ Ο.Ε.
Της αριθμ.34801/2011 σύμβασης με την ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
Της αριθμ.34795/2011 σύμβασης με τον Ζαβερδινό Σπυρίδωνα
Της αριθμ.34802/2011 σύμβασης με την ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.
Της αριθμ. 34773/2011 σύμβασης με την ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.”.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

ομόφωνα αποφασίζει
Την παράταση ισχύος των παρακάτω συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5
αυτών, για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, έως ότου ολοκληρωθούν οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και υπογραφούν συμβάσεις, εντός του πλαισίου της
προαίρεσης μέχρι 20%:
Της αριθμ.34772/2011 σύμβασης με την ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΗ Ο.Ε.
Της αριθμ.34801/2011 σύμβασης με την ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.
Της αριθμ.34795/2011 σύμβασης με τον Ζαβερδινό Σπυρίδωνα
Της αριθμ.34802/2011 σύμβασης με την ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.
Της αριθμ. 34773/2011 σύμβασης με την ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 209/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

