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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 29ης/2021Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 330/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε
κατεπείγουσα 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. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/13.05.2021), 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: 20836/26-5-21 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
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
ου
Ο κ. Γαζής Αναστάσιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής, να
εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα που
αναγράφονται στην υπ΄ αριθ. 20836/26-5-21 πρόσκληση, αναφέροντας τα εξής:
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για τα ανωτέρω θέµατα, λόγω λήξης προθεσµίας 31/05/2021, της
υποβολής αιτήσεων χρηµατοδότησης του ∆ήµου, για τις προσκλήσεις ΑΤ01, ΑΤ03 και ΑΤ10, του προγράµµατος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 µε τίτλο «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών
αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητα ΑΜΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία,
Πολιτισµός, Τουρισµός και Αθλητισµός» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την πράξη: «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και βελτίωση χώρων
σχολικών µονάδων ∆ήµου Λευκάδας» για το υποέργο: «Μελέτη, Προµήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισµού
Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
«Ο ∆ήµος Λευκάδας σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ. 18213/29-09-2020 (Α∆Α 681Β46ΜΤΛ6-749) της
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ), πρόσκλησης ΑΤ10 µε
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τίτλο: «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητας ΑµΕΑ», στον
άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός & Αθλητισµός» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», προτίθεται στο αµέσως προσεχές διάστηµα να
υποβάλλει σχετική Αίτηση Χρηµατοδότησης της Πράξης «Συντήρηση ανοιχτού αθλητικού χώρου και ανοιχτών
χώρων σχολικών µονάδων ∆ήµου Λευκάδας».
Η σκοπιµότητα της προµήθειας είναι:

•

Η ασφάλεια των µαθητών, των εκπαιδευτικών και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

•

Η διασφάλιση της ∆ηµοτικής περιουσίας έναντι πυρκαγιάς

•
Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας ( µετά την επικαιροποίηση της το 2016 και το 2018) σχετικά µε την
ενεργητική πυροπροστασία των σχολικών µας µονάδων
Στο συµβατικό αντικείµενο της προµήθειας περιλαµβάνονται: η εγκατάσταση εξοπλισµού ενεργητικής
πυροπροστασίας σε 26 Σχολικά Κτίρια του ∆ήµου Λευκάδας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
την έγκριση του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης του Υποέργου µε τίτλο: «Μελέτη, Προµήθεια και
Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Λευκάδας» της πράξης µε τίτλο:
«Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητας ΑµΕΑ», στον άξονα
προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός & Αθλητισµός» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10 του
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 και του
Ν.4555/2018.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του Φακέλου ∆ηµόσιας Σύµβασης του Υποέργου µε τίτλο: «Μελέτη, Προµήθεια και
Εγκατάσταση Εξοπλισµού Πυροπροστασίας Σχολικών Κτιρίων ∆ήµου Λευκάδας» της πράξης µε τίτλο:
«Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών µονάδων, προσβασιµότητας ΑµΕΑ», στον άξονα
προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισµός, Τουρισµός & Αθλητισµός» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ10
του
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010 και του
Ν.4555/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 330/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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