ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 347
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 27 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραµογλείου Βιβλιοθήκης»,
προϋπολογισµού 4.492,46 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες επισκευών του κτιρίου που βρίσκεται επί της πλατείας
’’Μαρκά’’ και στεγάζει την Χαραµόγλειο βιβλιοθήκη στον όροφο και την αίθουσα τέχνης στο ισόγειο.
Στον όροφο, τµήµατα της εξωτερικής τοιχοποιίας που βρίσκονται σε µικρό ύψος από το δάπεδο
εµφανίζουν έντονη παρουσία υγρασίας στο εσωτερικό. Το φαινόµενο που είναι πιο έντονο κατά την
περίοδο βροχοπτώσεων, πέρα από την εισροή υδάτων, έχει ως αποτέλεσµα την χαλάρωση της
σύνδεσης του επιχρίσµατος µε την οπτοπλινθοδοµή, τη συγκέντρωση αλάτων και την καταστροφή
του χρώµατος. Ακόµη ο νοτιοανατολικός εξώστης που είναι κατασκευασµένος από σκυρόδεµα
παρουσιάζει σε τµήµα του ενανθράκωση και οξείδωση του σιδερένιου οπλισµού του. Ο νότιος
µεταλλικός εξώστης παρουσιάζει φθορές στην διακοσµητική επικάλυψη της κάτω παρειάς του
καθώς και φθορές στην αντισκωρική βαφή. Επίσης στην νοτιοανατολική όψη οι κατακόρυφες
υδρορροές στον όροφο δεν επεκτείνονται µέχρι το πεζοδρόµιο, µε αποτέλεσµα το νερό να έρχεται
σε επαφή µε την εξωτερική τοιχοποιία και να έχει προκαλέσει βλάβες στην στοά του ισογείου. Στο
ισόγειο, οι καµάρες και τα υποστυλώµατα της στοάς παρουσιάζουν έντονες ρηγµατώσεις στα
επιχρίσµατά τους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα υποστυλώµατα είναι ξύλινα διακοσµητικά που έχουν
επιχριστεί, ενώ η φθορά οφείλεται τόσο στη ροή των υδάτων καθώς και στην έλλειψη ενίσχυσης του
επιχρίσµατος.
Οι εργασίες που προτείνονται είναι η καθαίρεση των επιχρισµάτων που παρουσιάζουν
φθορές, ο καθαρισµός του σκυροδέµατος του εξώστη που παρουσιάζει εναθράκωση και η
αποµάκρυνση όλων των προϊόντων καθαιρέσεων. Θα γίνει επισκευή του οπλισµού του εξώστη µε
εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης, χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων, αντιδιαβρωτική επίστρωση
της επιφάνειας σκυροδέµατος ενώ τέλος θα εφαρµοστεί και επίχρισµα. Για την επισκευή θα
εφαρµοστούν επισκευαστικά µε έτοιµο σοβά, µε πρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, ενώ για την
βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων τους έναντι των τριχοειδών ρηγµατώσεων θα προστεθούν κατά
την ανάµειξη ίνες πολυπροπυλενίου, ενώ για την αύξηση των υγροποαθητικών ιδιοτήτων θα
προστεθεί στεγανωτικό µάζας ή βελτιωτική ρητίνη. Όµοια επιχρίσµατα θα εφαρµοστούν και για την
επισκευή της στοάς. Στην κάτω πλευρά του µεταλλικού εξώστη θα τοποθετηθεί διακοσµητική
επικάλυψη από τσιµεντοσανίδας. Οι κατακόρυφες υδρορροές θα επεκταθούν µέχρι το επίπεδο του
δρόµου. Όλες οι επιχρισµένες επιφάνειες και η τσιµεντοσανίδα θα χρωµατιστούν µε κατάλληλα
υγροαπωθητικά προϊόντα, ενώ η µετώπη του µεταλλικού εξώστη θα χρωµατιστεί για αντισκωριακή
προστασία.
Η δαπάνη που απαιτείται είναι 3.652,41 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ µε ΦΠΑ 4.492,46 Ευρώ και
θα καλυφθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2015.
Εισηγούµαι,
1. την έγκριση της παραπάνω µελέτης.
2. τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
- Άρθρα 2, 3 & 28 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων (Κ∆Ε)»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
(20) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση µελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραµογλείου Βιβλιοθήκης»,
προϋπολογισµού 4.492,46 €.
Τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου µε απευθείας ανάθεση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.347/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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