
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από τα πρακτικά της 12ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.  

την 8η Σεπτεμβρίου 2022. 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 335/2022 

22ο θέμα ημερησίας διάταξης: Έγκριση μελέτης «Προμήθεια και 
εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή 
Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου και καθορισμός του  

τρόπου εκτέλεσής της 
 

Στο Αργοστόλι σήμερα Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

προσκλήθηκαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα Μέλη του Δ.Σ. της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 4422/02-09-2022 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε νόμιμα, σε όλους τους 

Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.1069/80 παρ. 2 & 3. 

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο δεκαεννιά (19) τακτικών 

μελών, παρόντα ήταν τα κάτωθι δέκα (10), και ονομαστικά: 

                                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  10                                       ΑΠΟΝΤΕΣ: 09  

1 ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος  ΠΑΡΩΝ 

2 ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α/πρόεδρος ΑΠΩΝ 

3 ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μέλος ΑΠΩΝ 

4 ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ Μέλος ΑΠΟΥΣΑ 

5 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

6 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέλος ΑΠΩΝ 

7 ΚΕΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος ΑΠΩΝ 

8 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

9 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέλος ΠΑΡΩΝ 

10 ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δημοτών  ΠΑΡΩΝ 

11 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος Δημοτών ΠΑΡΩΝ 

12 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εκπρόσωπος Φορέα ΠΑΡΩΝ 

13 ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΑΠΩΝ 

14 ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 
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15 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Σάμης ΠΑΡΩΝ 

16 ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

17 ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΑΠΩΝ 

18 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εκπρόσωπος Δήμου Ληξουρίου ΠΑΡΩΝ 

19 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΝΝΑ Εκπρόσωπος Εργαζομένων  

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

ΑΠΟΥΣΑ 

 

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η γενική διευθύντρια της επιχείρησης 

κα. Βιτωράτου Μαριάνθη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 408/2021 απόφαση 

Δ.Σ. ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., η οποία και εισηγείται το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης 

που αφορά στην έγκριση μελέτης «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους 

τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας 

Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου και καθορισμός του  τρόπου εκτέλεσής της και 

αναφέρει τα παρακάτω: 

Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ. πρωτ. 4150/22-08-2022 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου που αφορά στην 

έγκριση μελέτης για την προμήθεια και εγκατάσταση μιας 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους 

τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας 

Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου και στον καθορισμό του  τρόπου εκτέλεσης της 

προμήθειας και συγκεκριμένα: 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η» Προμήθεια και εγκατάσταση 

μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους 

τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας 

Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου  σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 43/2022  μελέτης. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μιας μεταλλικής δεξαμενής 

ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων μαζί με την υποδομή  

έδρασής  της.  

Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει στην περιοχή 

Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής του Δ. Ληξουρίου εξυπηρετώντας τις 

αυξημένες ανάγκες ύδρευσης την εν λόγω περιοχής ιδιαίτερα κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας. 
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Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει σε χώρο που έχει 

εκμισθώσει  η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.  

Η προμήθεια  με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μιας 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής βαρέους 

τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας 

Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου  » της αριθ. 43/2022 μελέτης είναι 

προϋπολογισμού 80.000,00 € και συνολικής δαπάνης  99.200,00€ ( με Φ.Π.Α.)  

Η χρηματοδότηση της προμήθειας  θα γίνει με επιχορήγηση από το 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, σύμφωνα με το με αριθμ. 

πρωτ. 4781/25.6.2021 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Ληξουρίου για την 

προμήθεια υδατοδεξαμενής 1000 m3 για την Κοινότητα Κατωγής του Δήμο 

Ληξουρίου καθώς και την προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για την 

Κοινότητα Κουβαλάτων του  Δήμου Ληξουρίου και την με αριθμ. 4121.41-

04/1300/8.7.2021 απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής , με την 

οποία εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου «για την προμήθεια 

και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 

υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή 

Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής και για την προμήθεια μιας μονάδας 

αφαλάτωσης δυναμικότητας 50 m3/d στην Κοινότητα Κουβαλάτων».4122.78-

0/701/15-4-2021 Απόφαση  της Γενικής Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής που αφορά «Επιχορήγηση του Δήμου Ληξουρίου»  

Ο Δήμος Ληξουρίου είναι υπόλογος διαχειριστής της ανωτέρω πίστωσης 

και δεδομένου  ότι πράξη  αποσκοπεί  , στην προμήθεια  μιας 

προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής δεξαμενής αποθήκευσης 

πόσιμου νερού χωρητικότητας 1.000m3 με την υποδομή της για την 

εγκατάσταση της και λειτουργία της. 

Στοιχεία δεξαμενής: Η δεξαμενή θα εγκατασταθεί στην περιοχή 

Μασπάλι Κατωγής Δ. Ληξουρίου και δύναται να έχει μέγιστη διάμετρο 

20,50m με την υποδομή της. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει 

στατική και αντισεισμική μελέτη για την δεξαμενή χωρητικότητας 1.000 

κυβικών μέτρων, Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει στην 

θέση του λόφου μασπάλι σε χώρο που έχει εκμισθώσει η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 

καθώς προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τον Δήμο Ληξουρίου και  τους 

Δημότες, καθώς επίσης και για τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή 
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και έχει μεγάλη επισκεψιμότητα ενώ  οι επιχειρήσεις και οι κατοικίες στην 

περιοχή στερούνται επαρκής ποσότητας πόσιμου νερού ιδιαίτερα την θερινή 

περίοδο 

 Δεδομένου ότι ο κύριος του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι η ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της 

διοικητικής   και  επιχειρησιακής ικανότητας  ως δικαιούχου  του προς 

υλοποίηση  Έργου, και  σύμφωνα  με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις και 

απαιτήσεις για την εκτέλεση της πράξης με την υπ’ αριθμ. απόφαση 372/21 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Δήμων  Κεφαλλονιάς και την υπ’αριθμ 

206/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ληξουρίου, 

εγκρίθηκε  η σύναψη προγραμματικής μεταξύ  του Δήμο Ληξουρίου και της 

ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ως φορέα υλοποίησης για την ολοκλήρωση της πράξης και 

την παράδοση της πράξης στον κύριο του έργου και υπογράφηκε στις 22-2-22 

αριθ πρωτ. 1315. 

 
 

Εισηγούμεθα: 
 

1) Την έγκριση των τευχών της  υπ΄ αριθμ. 43/2022 μελέτης της ανωτέρω 

προμήθειας  από το Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ως κύριος του έργου 

προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ληξουρίου σε όλες τις ενέργειες 

για την υλοποίηση της προμήθειας. 

2) Την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του ν. 4412/16 και ως προς τις προθεσμίες εφόσον η 

σύμβαση είναι κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 121 όπως 

τροποποιήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605  με το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της 

τιμής . 

 

 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Την αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης στο σύνολό της που αφορά: 
 
 

1. Την έγκριση των τευχών της  υπ΄ αριθμ. 43/2022 μελέτης της ανωτέρω 

προμήθειας  από το ΔΣ της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. ως κύριος του έργου 

προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ληξουρίου σε όλες τις ενέργειες 

για την υλοποίηση της προμήθειας. 

2. Την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με την ανοικτή διαδικασία του 

άρθρου 27 του ν. 4412/16 και ως προς τις προθεσμίες εφόσον η 

σύμβαση είναι κάτω των ορίων σύμφωνα με το άρθρο 121 όπως 

τροποποιήθηκε με την Παρ.19 Άρθρο 43 ΝΟΜΟΣ 4605  με το κριτήριο 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της 

τιμής . 

 
 
 

    

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 335/2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ 
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