ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Αριθ. Αποφ.26 /18-07-2012

ΘΕΜΑ 1ο : «Πρόταση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας
για άμεσες επισκευές –συντηρήσεις σχολείων»
Σήμερα, στη Λευκάδα στις 18/08/2012 και ώρα 9:00π.μ στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ,

ύστερα από την 8 η /17-07-2012

έκτακτη πρόσκληση της

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του
Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
Λάζαρη Πηνελόπη

2.Δήμας Δημήτριος

Μεσσήνης Ιωάννης

3.Λάζαρης Κων/νος
4.Κόγκα-Σταύρακα Θεοδώρα
5. Χόρτη Εύα
6.Κονιδάρης Κυριάκος
7.Αραβανής Σπυρίδων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κα Κονιδάρη Νικολέττα.
Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Σχολικής Επιτροπής τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη το υπαριθμ.12822/18-05-2012 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας που
αναφέρεται ότι υπάρχει επιταγή επιχορήγησης ύψους 250.000,00€ για την εκτέλεση
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έργων σχολικής στέγης, ζητήθηκε από τους Δ/ντές των σχολείων να μας αποστείλουν
έγγραφο για άμεσες επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων τους. Με βάση τα έγγραφα
αυτά και λαμβάνοντας υπόψη κατά σειρά προτεραιότητας την ασφάλεια των μαθητών,
την υγιεινή των μαθητών και τέλος την καλαισθησία των σχολικών χώρων προτείνω τα
εξής:
1)Απαραίτητη προϋπόθεση είναι συνεργείο μηχανικών
των έργων, να επισκεφτεί

τα Δημοτικά Σχολεία

που θα αναλάβει την εκτέλεση

και Νη/γεία του Δήμου, με την

παρουσία των Δ/ντών, ούτως ώστε να έχει άμεση γνώση των επισκευών-συντηρήσεων
των σχολείων.
2)Ενδεικτικά και λαμβάνοντας υπόψη:
α)τα έγγραφα των Δ/ντών
β)την προαναφερθείσα σειρά προτεραιότητας των έργων που αφορά την ασφάλεια των
μαθητών, την υγιεινή των μαθητών και τέλος την καλαισθησία των σχολικών χώρων
Προτείνω
•

1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας
Στεγανοποίηση και μόνωση της οροφής στην αίθουσα εκδηλώσεων του

1.

Σχολείου
2.
•

Αντικατάσταση των καλωδίων που είναι επικίνδυνα
2ο -3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας
1.Απομάκρυνση των όμβριων όντων της στέγης

•

Δημοτικό Σχολείο Λυγιάς
1.Αντικατάσταση στέγης
2.Αντικατάσταση 6 μεγάλων παραθύρων από το παλαιό κτίριο

•

Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής

1.

Επισκευή τμήματος σκεπής

2.

Τοποθέτηση τμήματος καλοριφέρ

•

Δημοτικό Σχολείο Σύβρου
1.Επισκευή τουαλετών

•

3o Νηπ/γείο Λευκάδας (Απόλπαινα)
1.Αντικατάσταση παραθύρων

•
1.

•

4ο Νηπ/γείο Λευκάδας (πρώην Μουσικό Γυμνάσιο)
Αντικατάσταση λεκανών και νιπτήρων κατάλληλες για νήπια
Νηπ/γείο Βλυχού
1.Τουαλέτα Νηπίων
2.Επισκευή των κάγκελων του προαύλιου χώρου που είναι σπασμένα
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Επειδή σε όλα τα έγγραφα των Δ/ντών ζητείται επισκευή και συντήρηση του καυστήρα
του καλοριφέρ προτείνω να δοθεί σε συνεργείο, για όλα τα σχολεία η επισκευή και η
συντήρηση του καυστήρα όπου απαιτείται
Θα επισυνάψουμε όλα τα έγγραφα των Δ/ντών των σχολείων που μας έχουν αποσταλεί
για να ληφθούν υπόψη από το συνεργείο μηχανικών που θα αναλάβει τις επισκευές
Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση
Αποφασίζει

ομόφωνα

1)Απαραίτητη προϋπόθεση είναι συνεργείο μηχανικών

που θα αναλάβει την εκτέλεση

των έργων, να επισκεφτεί τα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου(σύνολο εφτά), με την
παρουσία των Δ/ντών, ούτως ώστε να έχει άμεση γνώση των επισκευών-συντηρήσεων
των σχολείων.
2)Ενδεικτικά και λαμβάνοντας υπόψη:
α)τα έγγραφα των Δ/ντών
β)την προαναφερθείσα σειρά προτεραιότητας των έργων που αφορά την ασφάλεια των
μαθητών, την υγιεινή των μαθητών και τέλος την καλαισθησία των σχολικών χώρων
Προτείνουμε

•

1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας

1.

Στεγανοποίηση και μόνωση της οροφής στην αίθουσα εκδηλώσεων του

Σχολείου
2.
•

Αντικατάσταση των καλωδίων που είναι επικίνδυνα
2ο -3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας
1.Απομάκρυνση των όμβριων όντων της στέγης

•

Δημοτικό Σχολείο Λυγιάς
1.Αντικατάσταση στέγης
2.Αντικατάσταση 6 μεγάλων παραθύρων από το παλαιό κτίριο

•

Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής
1.Επισκευή τμήματος σκεπής
2.Τοποθέτηση τμήματος καλοριφέρ

•

Δημοτικό Σχολείο Σύβρου
1.Επισκευή τουαλετών

•

3o Νηπ/γείο Λευκάδας (Απόλπαινα)
1.Αντικατάσταση παραθύρων
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•

4ο Νηπ/γείο Λευκάδας (πρώην Μουσικό Γυμνάσιο)
1.Αντικατάσταση λεκανών και νιπτήρων κατάλληλες για νήπια

•

Νηπ/γείο Βλυχού
1.Τουαλέτα Νηπίων
2.Επισκευή των κάγκελων του προαύλιου χώρου που είναι σπασμένα

Να δοθεί σε συνεργείο η επισκευή και η συντήρηση του καυστήρα όπου απαιτείται.
Να επισυναφθούν όλα τα έγγραφα των Δ/ντών των σχολείων που μας έχουν αποσταλεί
για να ληφθούν υπόψη από το συνεργείο μηχανικών που θα αναλάβει τις επισκευές

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 26/2012
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα μέλη

Αικατερίνη Σάντα
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