ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 181/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µήνα Ιουλίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 15792/23-7-15 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Σέρβος Κων/νος
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7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Ο κ. Γκογκάκης Γρηγόριος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ13ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε για αποδοχή δωρεάς, έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο νηπιαγωγείο
Μαραντοχωρίου Λευκάδας από την εταιρεία Ecoelastika Α.Ε.
Εισηγητής: Βραχνούλας ∆ηµ. Πρ/νος Τµ. Τεχνικών Έργων ∆/νσης Τ.Υ.

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, λόγω απουσίας του εισηγητή, ο
οποίος διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας που έχει ως εξής:
«Η εταιρεία ECO ELASTIKA AE µε το (1) σχετικό µας γνωστοποίησε ότι µέσω Ειδικού
Προγράµµατος επιλέχθηκε το Νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου ώστε να κατασκευαστεί τάπητας
ασφαλείας όπου το σύνολο των έργων θα χρηµατοδοτηθεί αποκλειστικά από την εταιρεία.
Ο τάπητας ασφαλείας αποτελείται από ελαστικά δάπεδα 2 στρώσεων, υψηλής ποιότητας,
υδατοπερατά, µε χρωστικές ουσίες που έχουν επιλεγεί για µέγιστη αντοχή στο φως.
Αποτελούνται στο άνω µέρος από πρωτογενή ελαστικά υλικά, πάχους 7 χιλ, κατηγορίας
EPDM** και στο κάτω µέρος από υλικό ανακυκλώσιµο ελαστικό, πάχους 33-73 χιλ, κατηγορίας SBR,
σύµφωνα µε ΕΝ 1177:2008. Ο σχεδιασµός και η παραγωγή τους γίνεται στην Ελλάδα µε εφαρµογή
συστήµατος ολοκληρωµένης ποιότητας και ελέγχου παραγωγής κατά ISO 9001:2008 και συστήµατος
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ελέγχου περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων κατά ISO 14001:2004 και ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS
18001:2007.
Είναι κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους σχολείων, πάρκων, παιδότοπων, παιδικών σταθµών
και χαρών, κήπων και προαύλιων χώρων. Τοποθετούνται συνήθως κάτω από όργανα παιδικών
χαρών και προσφέρουν ανώτερη αντοχή στην κρούση και προστασία πτώσης έως 2,40 µέτρων.
εισηγούµαστε
την αποδοχή της δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου
από την εταιρέια ECO ELASTIKA AE όπου θα αναλάβει να χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά το σύνολο
των έργων
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την αποδοχή της δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου
από την εταιρέια ECO ELASTIKA AE όπου θα αναλάβει να χρηµατοδοτήσει αποκλειστικά το σύνολο
των έργων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 181/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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