ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 149/2021
Στην Λευκάδα σήμερα στις 17 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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
Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 12299/12-3-2021 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 Μαργέλη Μαρία
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Γαζής Αναστάσιος
3
Δρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
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 Δήμου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, που αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
ου
Δρακονταειδή Κων/νο, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ. και αποχώρησε πριν την συζήτηση
ου
του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2 θέματος Ε.Η.Δ.
ο

ΘΕΜΑ 8 Η.Δ.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ιωάννη
Λιβιτσάνο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ».
Η επέμβαση αφορά την αποκατάσταση της δεξαμενής ύδρευσης που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Κατωχωρίου(λίγο
πριν το νεκροταφείο), διαστάσεων 13,00Χ12,00(ύψος 4,00μ) η οποία εσωτερικά έχει δύο θαλάμους.
Ειδικότερα το αντικείμενο που αφορά στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι:
Οι ρητινενέσεις σε θέσεις ρωγμών της δεξαμενής.
Η επίστρωση εσωτερικά της δεξαμενής με εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υγρομόνωσης.
Η καθαίρεση εξωτερικά και στην οροφή, του σαθρού σκυροδέματος της δεξαμενής και η επάλειψη των οπλισμών
με αντιδιαβρωτικά.
Η σφράγιση με ειδικό υδατοδιαστελλόμενο κορδόνι των αρμών.
Η κατασκευή νέας περίφραξης από συρματόπλεγμα.
Η τοποθέτηση μεταλλικών γαλβανισμένων καπακιών στην οροφή της δεξαμενής.
Ο καθαρισμός - εκθάμνωση του εδάφους στο χωρο(δημοτικό) της δεξαμενής.
Η υδροβολή και ο καθαρισμός της επιφάνειας εξωτερικά και εσωτερικά της δεξαμενής, όπου αυτό κριθεί
απαραίτητο από την Υπηρεσία.
Η
τοποθέτηση αντιδιαβρωτικού κονιάματος.
Η προσθήκη σκαλοπατιών από σκυρόδεμα για εύκολη πρόσβαση στην οροφή της δεξαμενής.
Η δεξαμενή στην σημερινή της κατάσταση χαρακτηρίζεται από απώλεια στεγανότητας. Γίνεται αρχικά επέμβαση
αποκατάστασης ρωγμών με ρητινενέσεις αφού απομακρυνθούν με χρήση πεπιεσμένου αέρα και βούρτσας τα
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όποια σαθρά υλικά. Προσοχή πρέπει να δοθεί στην τοποθέτηση των υλικών επί στεγνής καθαρής από σαθρά
υλικά επιφάνειας και σε θερμοκρασία σύμφωνα με τις οδηγίες των υλικών. Η επιλογή αυτής της ενίσχυσης σε
αντίθεση με μανδύες Ο/Σ γίνεται για την αδιατάρακτη επέμβαση του φέροντα οργανισμού. Στο τέλος το σύνολο των
κατακόρυφων πλευρών της δεξαμενής καλύπτεται πλήρως εσωτερικά για την προστασία των ενισχύσεων και για
την στεγάνωση, με εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα (κατάλληλο για πόσιμο νερό).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
Τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό Διαγωνισμό.
Ισχύουσες διατάξεις
- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
- Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
- Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»

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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ " προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου με συνοπτικό διαγωνισμό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 149/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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