ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 96/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 8946/19-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη
της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Προτάσσεται οµόφωνα το 5 θέµα της Η.∆. και συζητείται µετά το θέµα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το
ο
5 θέµα της Η.∆.
ου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέµατος
της Η.∆. και προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Μαρία Μαργέλη.
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 4ου & 7ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Μαρία Μαργέλη, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Λύγδα, ο
οποίος, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η ανάπλαση των αύλειων χώρων δύο Νηπιαγωγείων που
λειτουργούν στην πόλη της Λευκάδας. Συγκεκριµένα:
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)
Πρόκειται για υφιστάµενο νηπιαγωγείο στην δυτική παραλία της πόλης της Λευκάδας.
Το νηπιαγωγείο στεγάζεται σε ισόγειο κτίριο εντός οικοπέδου συνολικού εµβαδού 340µ2 . Εντός του
περιφραγµένου χώρου του σχολείου υπάρχει χώρος παιχνιδιού των νηπίων και κηπάριο. Η σηµερινή κατάσταση
του αύλειου χώρου απαιτεί άµεση παρέµβαση για την βελτίωση και τον εξυγχρονισµό του, µια και κρίνεται
ανεπαρκής για την ευχάριστη φιλοξενία και δηµιουργική απασχόληση των νηπίων, συµφώνα µε τις σύγχρονες
ανάγκες εκπαίδευσης και διαβίωσης στο χώρο του σχολείου. Ο χώρος παιχνιδιού φιλοξενεί παιχνίδια ακατάλληλα
που παρουσιάζουν φθορές και πρέπει να αποµακρυνθούν άµεσα. Το κηπάριο αποτελεί χώρο αφιλόξενο για τα
νήπια, χωρίς κατάλληλες κλίσεις, µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνει όµβρια ύδατα και να καθίσταται ακατάλληλο για
οποιαδήποτε χρήση.
Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η αποξήλωση των παλαιών δαπέδων, καθορισµός των κλίσεων, κατασκευή
νέας πλακόστρωσης και κατασκευής χώρου πρασίνου, ανακατασκευή του υφιστάµενου χώρου παιχνιδιού των
νηπιων, επισκευή της περίφραξης και τοποθέτηση φωτιστικών
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7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Πρόκειται για υφιστάµενο νηπιαγωγείο στην επέκταση της πόλης της Λευκάδας, ένα ισόγειο κτίριο εντός οικοπέδου
συνολικού εµβαδού 1300µ2 . Εντός του περιφραγµένου χώρου του σχολείου υπάρχει χώρος παιχνιδιού των
νηπίων και κήπος. Η σηµερινή κατάσταση του αύλειου χώρου απαιτεί άµεση παρέµβαση για την βελτίωση και τον
εκσυγχρονισµό του, µια και κρίνεται ανεπαρκής για την ευχάριστη φιλοξενία και δηµιουργική απασχόληση των
νηπίων, συµφώνα µε τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης και διαβίωσης στο χώρο του σχολείου. Ο χώρος
παιχνιδιού παρουσιάζει φθορές και είναι ακατάλληλος για τα παιδιά. Ο υφιστάµενος αύλειος χώρος είναι
επιστρωµένος µε σκυρόδεµα, το οποίο κατασκευάστηκε σε διάφορα χρονικά διαστήµατα, χωρίς τις κατάλληλες
κλίσεις που εγκυµονεί παγίδες.
Με την παρούσα µελέτη προτείνονται η αποξήλωση των παλαιών δαπέδων, καθορισµός των κλίσεων, κατασκευή
νέας πλακόστρωσης και κατασκευής χώρου πρασίνου, ανακατασκευή του υφιστάµενου χώρου παιχνιδιού των
νηπιων, ανακατασκευή της περίφραξης και τοποθέτηση φωτιστικών
Ο συνολικός προϋπολογισµός των δύο έργων είναι 150.970 Ευρώ µε ΦΠΑ 24% και 121.750,00€ Ευρώ χωρίς το
ΦΠΑ.
Η µελέτη θα προταθεί για χρηµατοδότηση στο Ίδρυµα Βασιλείου Μελά για την προσχολική αγωγή
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού, σύµφωνα µε
τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ποσού
150.970,00 ευρώ µε το ΦΠΑ
Ισχύουσα Νοµοθεσία:
• Το Ν. 4412/08-08-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης»
• Του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού κώδικα, όπως ισχύει µε το N.3463/2006.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού του
έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 4ου & 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού
150.970,00 ευρώ µε το ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 96/2021.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ
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