ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 25/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 326
Στη Λευκάδα σήμερα στις 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
29201/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του 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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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

Απουσίαζαν
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σίδερης Αντώνιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μακρυγιώργου Νίκη
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαβρίλης Δημήτριος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 10ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 25/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ σχετικά με επισκευές-συντηρήσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Λευκάδας.
Εισηγήτρια:

Σάντα

Επιτροπών

1

Αικατερίνη,

Πρόεδρος

Σχολικών

Η Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών κα Αικατερίνη Σάντα, εισηγούμενη το θέμα, είπε
στο Δ.Σ.:
Με το υπ' αριθμ.Πρωτ.28/02-02-2012 έγγραφό της η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου ζητούσε από τους Δ/ντές των Σχολείων να καταγράψουν όλες τις
απαραίτητες επισκευές- συντηρήσεις στα σχολεία τους, ούτως ώστε αφού ιεραρχηθούν από τις
Σχολικές επιτροπές με κριτήρια την επικινδυνότατα, την υγιεινή και τέλος την καλαισθησία των
χώρων

να ενταχθούν στο οικονομικό πακέτο των 250.000€, υπόλοιπο ποσού που όφειλε ο

ΟΣΚ στην τέως Νομαρχία.
Με τις 26 /18-07-2012 & 31 /18-07 2012 ομόφωνες αποφάσεις τους, οι Σχολικές επιτροπές
του Δήμου Λευκάδας πρότειναν στη Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
τις απαραίτητες αποκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων με βάσει πάντα τα προαναφερόμενα
κριτήρια και με απαραίτητη προϋπόθεση συνεργείο μηχανικών που θα αναλάβει την εκτέλεση
των έργων, να επισκεφτεί τα σχολεία, οπότε με την παρουσία των Δ/ντών, να έχει άμεση
γνώση των επισκευών-συντηρήσεων των σχολείων.
Μετά την έκπτωση του εργολάβου που έχει αναλάβει την εκτέλεση των εργασιών αυτών,
ποσού περίπου 87.000€ και τη χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ ποσού 63.000€, προέκυψε για
επισκευές και συντηρήσεις σχολείων το ποσό των 150.000€.
Οι Σχολικές Επιτροπές με τις 53/10-10-2013 (ομόφωνη) και 55/10-10-2013 (κατά
πλειοψηφία) αποφάσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τα έργα που ήδη έχουν ενταχθεί να υλοποιηθούν στο πακέτο των 250.000€, με βάση τη
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε Λευκάδας
2.Τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων, με βάση
πάντα τα έγγραφα των Δ/ντών των σχολείων μας και με απαραίτητη προϋπόθεση συνεργείο
μηχανικών που θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων, να επισκεφτεί τα σχολεία οπότε με την
παρουσία των Δ/ντών, να έχει άμεση γνώση των επισκευών-συντηρήσεων των σχολείων
προτείνουν και
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
στο Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για τις επισκευές & συντηρήσεις στα εξής σχολεία,
με βάση πάντα τις αποφάσεις των Σχολικών μας Επιτροπών:
1.Αντικατάσταση δαπέδου 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας ( λόγω ύπαρξης αμιάντου)
2. Απαραίτητες εργασίες στο 4 ο Δημ.Σχολείο (στεγανοποίηση υπολοίπου

ταράτσας &

αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω ύπαρξης υγρασίας. )
3.

2ο & 3ο Δημ.Σχολεία Λευκάδας (αποπεράτωση έργου-σκέπαστρο στην εσωτερική αυλή

των δύο σχολείων)
4. Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Βλυχού (Ξύλινο πάτωμα- ύπαρξη μούχλας λόγω
υγρασίας)
5. Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις Νυδριού (επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & αίθουσας
Η/Υ και δύο εξωτερικές κολόνες του κτιρίου)
6.Μεταφορά λυόμενης αίθουσας στο Γυμνάσιο –Λυκ.τάξεις Βασιλικής.
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Γ.ΦΙΛΙΠΠΑΣ: Μπορεί οι Διευθύνσεις να καταγράψουν τις ανάγκες που υπάρχουν αλλά θα
πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση από τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο θα βάλει και τις
προτεραιότητες.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Μπορεί να υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία δεν τα έχουν αξιολογήσει σωστά
οι Διευθυντές και να έχουν προβλήματα. Ο προβληματισμός, που έθεσε ο κ.Φίλιππας για την
ιεράρχηση, παραμένει.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Το ψηφίζουμε το θέμα αλλά βάζουμε αυτή την πλευρά της αξιολόγησης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δικαιούμαστε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε άποψη για τα έργα που πρέπει
να εκτελεστούν.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση και τις ισχύουσες διατάξεις ( την αριθμ. 8440/11 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α. &
Η.Δ.”Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
αυτών” και την αριθμ. 13172/95 ΚΥΑ “Εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών
κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές”, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 58510/2009 ΚΥΑ και
ισχύει)
Ομόφωνα αποφασίζει
Γνωμοδοτεί θετικά για τις επισκευές & συντηρήσεις στα εξής σχολεία, με βάση τις
αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών:
1.Αντικατάσταση δαπέδου 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας ( λόγω ύπαρξης αμιάντου)
2. Απαραίτητες εργασίες στο 4 ο Δημ.Σχολείο (στεγανοποίηση υπολοίπου

ταράτσας &

αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω ύπαρξης υγρασίας. )
3.

2ο & 3ο Δημ.Σχολεία Λευκάδας (αποπεράτωση έργου-σκέπαστρο στην εσωτερική αυλή

των δύο σχολείων)
4. Αντικατάσταση δαπέδου Νηπιαγωγείου Βλυχού (Ξύλινο πάτωμα- ύπαρξη μούχλας λόγω
υγρασίας)
5. Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις Νυδριού (επισκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων & αίθουσας
Η/Υ και δύο εξωτερικές κολόνες του κτιρίου)
6.Μεταφορά λυόμενης αίθουσας στο Γυμνάσιο –Λυκ.τάξεις Βασιλικής.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ.Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Ν.Μπραντζουκάκης

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 326/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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