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Λευκάδα 20/2/2019
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε την Πέμπτη 21/2/2019 και ώρα 11:00
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις
ου
του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Κατεπείγουσα επισκευή στέγης 2 Νηπιαγωγείου
Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών και συμβατικό αντικείμενο 34.844,00€ με το ΦΠΑ, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στην
ο
περιοχή και κυρίως λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και ανέμων, κατά το 1 δεκαήμερο Φεβρουαρίου 2019,
παρουσιάστηκαν έντονες βλάβες στην στέγη του σχολείου, με αποτέλεσμα την εισροή βρόχινων νερών από την
στέγη και την εκτόνωσή τους στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.
Αποτέλεσμα του φαινομένου ήταν η δημιουργία βραχυκυκλωμάτων και η εξαγωγή του νερού από τους
ρευματοδότες. Οι προσωρινές λύσεις τροποποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου δεν έφεραν
αποτέλεσμα και το γεγονός επαναλήφθηκε εκ νέου, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου.
Απαιτείται, η άμεση επισκευή της στέγης του εν λόγω κτιρίου με αντικατάσταση των κεραμιδίων με
θερμομονωτικά πετάσματα τύπου "σάντουιτς" από γαλβανισμένη λαμαρίνα στον υφιστάμενο ξύλινο σκελετό της
στέγης. Τυχόν βλαμμένα στοιχεία του σκελετού θα επισκευασθούν ή θα αντικατασταθούν με νέα.
Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :
Τακτικά μέλη:
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Σέρβος Κων/νος
4. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
6. Καρφάκη Μαριάννα
7. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Καββαδάς Θωμάς
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως την γραμματέα της επιτροπής
ώστε να κληθούν οι αναπληρωτές σας.
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πολίτης Σπυρίδων
2. Θερμός Ευάγγελος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γληγόρης Κων/νος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δημοτικές Ενότητες:
Α. Καλάμου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό μέλος της
επιτροπής Γιαννιώτη Οδυσσέα.
Β. Ελλομένου: με την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα σύμφωνα με το αποδεικτικό επίδοσης, το τακτικό μέλος της
επιτροπής Ζουριδάκη Ευτύχιο.
Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της
Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.
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