ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 36ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 517/2018
Στη Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 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. 25139/6-12-2018 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).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Ευστάθιος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Γιαννιώτης Οδυσσέας
6
Σέρβος Κων/νος
6
Κατωπόδη Ευανθία
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Γρηγόρη Ασπασία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Σκληρός Παναγιώτης
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
11
Θερµός Ευάγγελος
11
12
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
12
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
14
Τριλίβας Χρήστος
14
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
18
Αραβανής Βασίλειος
18
19
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Κακλαµάνη Αναστασία
21
22
Καββαδάς Θωµάς
22
23
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
23
24
Γληγόρης Κων/νος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τέσσερα (24) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την ψηφοφορία του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Οι ∆.Σ. Κακλαµάνη Αναστασία και Πολίτης Σπυρίδων, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Μήτσουρας Πέτρος και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο
ΘΕΜΑ 3 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 36ης/2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης µελέτης µε τίτλο
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», προϋπολογισµού
74.400,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος

1

Ο Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:
«Σκοπός της µελέτης αποκατάστασης του ∆ηµοτικού Κινηµατογράφου «Απόλλων», Λευκάδας είναι η
συνολική αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου, µετά την καταστροφική πυρκαγιά που σηµειώθηκε στην άµεσα
η
γειτνιάζουσα περιοχή την 8 Αυγούστου του 2016. Η αποκατάσταση του Κινηµατογράφου είναι πρωτεύουσας
σηµασίας για τη διατήρηση του πολιτιστικού και πολιτισµικού χαρακτήρα της Λευκάδας και την αναβάθµιση του
υπολοίπου αστικού ιστού που το περιβάλλει, µε σηµαντικά γειτνιάζοντα κτίρια (∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη
Σβωρόνου, Ι.Ν. Παναγίας των Ξένων, Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής, Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων, και το Μουσείο Αγγ. Σικελιανού),
καθώς και υπαίθριους χώρους, όπως η Πλατεία Μαρκά και το Κηποθέατρο. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι κατά την
εκτέλεση του έργου αναµένεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, χωρίς να προκληθούν αρνητικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον ή άλλου είδους.
Η µελέτη που θα εκπονηθεί θα πρέπει να περιλαµβάνει εργασίες αποκατάστασης του συνόλου του κελύφους, µε
ανακατασκευές και ενισχύσεις. Οι αναγκαίες εργασίες περιλαµβάνουν τον έλεγχο, την ενίσχυση, και την
αποκατάσταση του συνόλου της τοιχοποιίας και της ξύλινης στέγης, την αντικατάσταση του κατεστραµµένου
εξοπλισµού, καθώς και την αισθητική αποκατάσταση και αναβάθµιση του κτιρίου εξωτερικά. Θα απαιτηθούν, επίσης,
εκτεταµένες καθαιρέσεις του ξύλινου σκελετού των εξωτερικών και εσωτερικών τοιχοποιιών και των επικαλύψεων, η
επισκευή και η ενίσχυση του ισόγειου λίθινου τµήµατος, καθώς και η αντικατάσταση του κατεστραµµένου Η/Μ και
λοιπού εξοπλισµού του Κινηµατογράφου.
Έχοντας υπόψη
-Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α 147/8-8-2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117.
- τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν4555/18.»
Εισηγούµαι την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης µε πρόχειρο διαγωνισµό.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η κα Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, είπε τα εξής:. Επειδή υπάρχουν επιµέρους εξειδικευµένες µελέτες στην Τ.Υ. του ∆ήµου
Λευκάδας, θεωρώ ότι µε µια επικαιροποίηση θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ώστε να εξοικονοµηθούν πόροι.
Είµαι συναισθηµατικά δεµένη µε τον δηµοτικό κινηµατογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ.
Ο κ. Καββαδάς Θωµάς είπε: Νοµίζω ότι δίνουµε πολλά χρήµατα για τον κιν. ΑΠΟΛΛΩΝ και πιστεύω ότι δεν αξίζει να
δίνουµε τόσα χρήµατα για την µελέτη µόνο.
Θα πρέπει να µας απασχολήσει το ενδεχόµενο ενός νέου σινεµά στη θέση του ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ∆εν ξέρω, επειδή οι
συνθήκες έχουν αλλάξει, να κάνουµε ένα σινεµά εκεί που βρισκόταν ο ΑΠΟΛΛΩΝ. Ένα κτίριο εκεί θα µπορούσε να
συνδυαστεί µε το µουσείο Σικελιανού. Να εξετάσουµε το ενδεχόµενο αυτό.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος είπε: Είναι απαίτηση των συµπολιτών µας ο κατεστραµµένος κινηµατογράφος, να
ξαναγίνει κινηµατογράφος.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεπτά (17) δηµ. σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Εγκρίνει την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης µε πρόχειρο διαγωνισµό, δηµόσιας σύµβασης εκπόνησης
µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,
προϋπολογισµού 74.400,00 € µε ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 517/2018.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη
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