ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

Αριθ. Αποφ. 55/10-10-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/Σ ΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο :

Απόφαση για επισκευές-συντηρήσεις σχολείων από τις Τεχνικές

Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Σήµερα, στη Λευκάδα στις 10/10/2013 και ώρα 14:30π.µ στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου

Λευκάδας συνήλθε σε

δηµόσια

συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆. Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ύστερα από την 12η /30-09-2013
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οχτώ (8) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:
Παρόντες
1. Σάντα Αικατερίνη

Απόντες
1.Φίλιππας Γεώργιος

2.Μαρούσης Παναγιώτης

2.Μαργέλης Γεώργιος

3.Χόρτη Εύα
4.Αραβανής Σπύρος
5.Λάζαρης Κων/νος
6.Μεσσήνη Κερασούλα
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κο Σάντα
Σπύρο
Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα ηµερήσιος διάταξης και είπε τα
εξής:
Γνωρίζετε ότι έχουν δροµολογηθεί να γίνουν
έργα για επισκευέςσυντηρήσεις των σχολείων µας, που έχουν προτείνει µε απόφασή τους οι
δύο σχολικές επιτροπές, από τη ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας,
ύψους 250.000 €, ποσό που χορηγήθηκε από τον ΟΣΚ στην τέως Νοµαρχία.
Η έκπτωση που δόθηκε από τον ανάδοχο εργολάβο ήταν της τάξης των
87.000€ και µαζί µε µία επιπλέον επιχορήγηση από τον ΟΣΚ, ποσού 63.000€
συγκεντρώθηκε το τελικό ποσό των 150.000€.
Λαµβάνοντας υπόψη τα νέα έγγραφα των ∆/ντών των Σχολείων µας και τα
έργα που ήδη έχουν δροµολογηθεί για το πακέτο των 250.000, ιεραρχήσαµε
τις ανάγκες των σχολείων για επισκευές-συντηρήσεις, προκειµένου να
δηµοπρατηθούν νέα έργα για επισκευές συντηρήσεις στα σχολεία µας και να
συνταχθεί νέα µελέτη από τη ∆/νση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας. Έτσι
σύµφωνα µε τα έγγραφα ∆/ντων προς τις Σχολικές Επιτροπές παραθέτω τα
έργα που προτείνω να ενταχτούν στην νέα µελέτη των 150.000€
1.Αντικατάσταση δαπέδου 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας ( λόγω
ύπαρξης αµιάντου)
2. Απαραίτητες εργασίες στο 4ο ∆ηµ.Σχολείο (στεγανοποίηση υπολοίπου
ταράτσας & αντιµετώπιση προβληµάτων λόγω ύπαρξης υγρασίας. )
3. 2ο & 3ο ∆ηµ.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)
5.Μεταφορά λυόµενης αίθουσας στο Γυµνάσιο –Λυκ.τάξεις Βασιλικής.
Το λόγο ζήτησε ο κος Γιώργος Φίλιππας, ο οποίος είπε ότι έχει στείλει
έγγραφο µε περισσότερες επισκευές για το σχολείο του και για το λόγο αυτό
ψηφίζει αρνητικά. Στο σηµείο αυτό η πρόεδρος είπε ότι δεν έχει πάρει η
σχολική επιτροπή τέτοιο έγγραφο και ανέφερε ότι όταν θα επισκεφθεί το
κλιµάκιο µηχανικών το Γυµν-Λύκειο του Νυδριού, θα είναι παρόν να τους
επισηµάνει ό,τι άλλο έργο θεωρεί σηµαντικό για το σχολείο του.
Στη συνέχεια
κάλεσε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν.
Το διοικητικό συµβούλιο συµφώνησε και
αποφάσισε κατά πλειψηφία
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1.Αντικατάσταση δαπέδου 5ου & 6ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας ( λόγω
ύπαρξης αµιάντου)
2. Απαραίτητες εργασίες στο 4ο ∆ηµ.Σχολείο (στεγανοποίηση υπολοίπου
ταράτσας & αντιµετώπιση προβληµάτων λόγω ύπαρξης υγρασίας. )
3. 2ο & 3ο ∆ηµ.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)
5.Μεταφορά λυόµενης αίθουσας στο Γυµνάσιο –Λυκ.τάξεις Βασιλικής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 53/2013
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος

Τα µέλη

Αικατερίνη Σάντα
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