ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 385
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 18.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
22/29905/15-11-2012 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
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Ελευθέριος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Δρακονταειδής Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Βεργίνης Ξενοφών
Γεωργάκης Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 31 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 19ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό
έτος 2012-2013.
Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Αντιδήμαρχος.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010),
2. τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
3.τη με αριθμ.35415/28-07-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701 Β΄) «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους»,
4.τη με αριθμ.251/απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού της με αριθμ. 16716/27-06-2012 Διακήρυξης,
5.τις παρακάτω συμβάσεις που υπέγραψε ο Δήμος για τη μεταφορά μαθητών για τη σχολική
χρονιά 2012-2013

μετά από διεξαγωγή διαγωνισμού της με αριθμ. 16716/27-06-2012

Διακήρυξης:



Τη με αριθμ. 21578/2012 σύμβαση με την εταιρεία ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., σύμφωνα με την οποία
ορίζεται να εκτελεί και το υπ.αριθμ.2 δρομολόγιο: ΦΤΕΡΝΟ-ΠΟΡΟΣ-ΚΑΤΩΧΩΡΙ-ΒΛΥΧΟΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ-Μ.ΑΥΛΑΚΙ-Δημοτικό σχολείο ΝΥΔΡΙΟΥ, δύο (2) φορές την ημέρα,



Τη με αριθμ.21580/2012 σύμβαση με τον Ζαβερδινό Σπυρίδωνα, σύμφωνα με την οποία
ορίζεται να εκτελεί και το υπ΄αριθμ. 1 δρομολόγιο: ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ-ΛΕΥΚΑΔΑ,

6.το άρθρο 5 των ανωτέρω συμβάσεων σύμφωνα με το οποίο – εκτός των άλλων - ορίζεται ότι
««ο Δήμος μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 20% της παρούσας
σύμβασης, χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου, για συμπληρωματικές υπηρεσίες μέσα στο
συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με την αντίστοιχη
επιβάρυνση των κομίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται…»,
7.το με αριθμ.Φ16/484/01-11-2012 έγγραφο του 12θέσιου Δημοτικού σχολείου Νυδρίου,
σύμφωνα με το οποίο υπάρχει η ανάγκη και τρίτου δρομολογίου και συγκεκριμένα: Δημοτικό
Σχολείο Νυδρίου - Μ.ΑΥΛΑΚΙ- ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ- ΒΛΥΧΟ- ΚΑΤΩΧΩΡΙ- ΠΟΡΟΣ, για τη μεταφορά
των μαθητών του ολοήμερου σχολείου,
8.το με αριθμ.83/02-11-2012 έγγραφο του 3ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας, σύμφωνα με το
οποίο προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς μαθητών από την ευρύτερη περιοχή Καλαμιτσίου,
9.την ανάγκη τροποποίησης των ανωτέρω συμβάσεων με σκοπό τη μεταφορά μαθητών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προς και από τις σχολικές μονάδες τους.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α)την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 21578/2012 σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία
ΚΙΝΗΣΙΣ

Α.Ε.,

επεκτείνοντας

το

δρομολόγιο

ΦΤΕΡΝΟ-ΠΟΡΟΣ-ΚΑΤΩΧΩΡΙ-ΒΛΥΧΟ-

ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ-Μ.ΑΥΛΑΚΙ-Δημοτικό σχολείο ΝΥΔΡΙΟΥ, από δύο φορές ημερησίως σε τρεις,
εντός του πλαισίου της προαίρεσης του 20% και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται
στην με αριθμ. 35415/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701, τευχ. Β΄) ήτοι το επιπλέον κόστος θα ανέλθει
περίπου ( διότι είναι σε άμεση εξάρτηση από τον αριθμό ημερών λειτουργίας των σχολείων) σε
8.774,68 με ΦΠΑ13% ευρώ.
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Β)Την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 21580/2012 σύμβασης με τον ανάδοχο Ζαβερδινό
Σπυρίδωνα αναφορικά με το υπ΄αριθμ.1 δρομολόγιο «Καλαμίτσι-Λευκάδα» προεκτείνοντας την
ήδη υφιστάμενη διαδρομή κατά 5 χλμ.(ήτοι συνολικά 27 χλμ.) εντός του πλαισίου της προαίρεσης
του 20% και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται στην με αριθμ. 35415/2011 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 1701, τευχ. Β΄) ήτοι το επιπλέον κόστος θα ανέλθει περίπου ( διότι είναι σε άμεση
εξάρτηση από τον αριθμό ημερών λειτουργίας των σχολείων) σε 3.288,75 ευρώ με ΦΠΑ 13%.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση ,

Ομόφωνα αποφασίζει
Α) Την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 21578/2012 σύμβασης με την ανάδοχο
εταιρεία ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε., επεκτείνοντας το δρομολόγιο ΦΤΕΡΝΟ-ΠΟΡΟΣ-ΚΑΤΩΧΩΡΙ-ΒΛΥΧΟΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΑ-Μ.ΑΥΛΑΚΙ-Δημοτικό σχολείο ΝΥΔΡΙΟΥ, από δύο φορές ημερησίως σε τρεις,
εντός του πλαισίου της προαίρεσης του 20% και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται
στην με αριθμ. 35415/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701, τευχ. Β΄) ήτοι το επιπλέον κόστος θα ανέλθει
περίπου ( διότι είναι σε άμεση εξάρτηση από τον αριθμό ημερών λειτουργίας των σχολείων) σε
8.774,68 με ΦΠΑ13% ευρώ.
Β) Την έγκριση τροποποίησης της με αριθμ. 21580/2012 σύμβασης με τον ανάδοχο
Ζαβερδινό

Σπυρίδωνα

αναφορικά

με

το

υπ΄αριθμ.1

δρομολόγιο

«Καλαμίτσι-Λευκάδα»

προεκτείνοντας την ήδη υφιστάμενη διαδρομή κατά 5 χλμ.(ήτοι συνολικά 27 χλμ.) εντός του
πλαισίου της προαίρεσης του 20% και σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο που ορίζεται στην με
αριθμ. 35415/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701, τευχ. Β΄) ήτοι το επιπλέον κόστος θα ανέλθει περίπου ( διότι
είναι σε άμεση εξάρτηση από τον αριθμό ημερών λειτουργίας των σχολείων) σε 3.288,75 ευρώ
με ΦΠΑ 13%.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 385/12.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
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