ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 8/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, 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. 907/17-1-2019 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
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντοµίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
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 τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 1 θέµα και
ο
πριν το 2 θέµα της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης και καθορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας, η
οποία έχει ως εξής:
«Το έργο του συγκροτήµατος θεάτρου Λευκάδας θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων ,
µε θεωρεία ( συνολικά 500 θέσεων), αίθουσα διαλέξεων (56 θέσεων), πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, φουαγιέ, καµαρίνια,
κυλικείο, WC, αποθήκες, λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο, υπαίθριο καφενείο, και ανοιχτό θέατρο (1200 θέσεων).
Η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου περιλαµβάνει χώρους περιπάτου και εκδηλώσεων στους οποίους θα γίνει
συνδυασµός κυβόλιθων και συµπαγών τούβλων µε τσινεντόπλακες – βοτσαλόπλακες.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Το έργο « Αποπεράτωση του ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας, και της διαµόρφωσης του περιβάλλοντος
χώρου», περιλαµβάνει εργασίες αποπεράτωσης του κατασκευασµένου από προηγούµενο έργο κτιριακού
συγκροτήµατος θεάτρου, µε αίθουσα θεάτρου , αίθουσα διαλέξεων, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη, φουαγιέ , καµαρίνια ,
κυλικείο, W.C , αποθήκες , λεβητοστάσιο, ψυχροστάσιο, υπαίθριο καφενείο και µε βοηθητικούς χώρους.
•

Αναλυτικά οι εργασίες του νέου έργου αφορούν

α. υπολειπόµενες οικοδοµικές εργασίες και είναι σκυροδέµατα – γεµίσµατα δαπέδων , ξυλουργικά , µεταλλουργικά,
αλουµίνια , επιχρίσµατα , επιστεγάσεις – επενδύσεις – επιστρώσεις, υαλουργικά, χρωµατισµοί, µονώσεις και ειδικές
κατασκευές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Α. ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
Α.1 ΓΕΝΙΚΑ
Πλήρης κατασκευή και αποπεράτωση των οικοδοµικών εργασιών του κτιριακού συγκροτήµατος του θεάτρου,
δηλαδή η κατά τρόπο πλήρη, άρτιο, έντεχνο σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης αρχικής µελέτης και τα
συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης, που απαιτούνται για την κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση και λειτουργία του
θεάτρου.
Ειδικότερα περιλαµβάνεται η αποπεράτωση και παράδοση σε καλή λειτουργία σύµφωνα µε τα σχέδια της
εγκεκριµένης αρχικής µελέτης την τεχνική περιγραφή τις τεχνικές προδιαγραφές και τούς κανονισµούς όµοιων έργων,
των παρακάτω οµάδων οικοδοµικών εργασιών οι οποίες δεν έχουν περατωθεί πλήρως ή δεν έχουν ξεκινήσει
καθόλου.
Η παρούσα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΗΛΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΡΧΙΚΗ
Οι υπολειπόµενες εργασίες που απαιτούνται για την αποπεράτωση του έργου του κτηρίου είναι ανά κατηγορία οι
ακόλουθες:
1. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, µικροκατασκευές και λοιπές κατασκευές, όπως κλίµακες κλπ µε
τους αντίστοιχους οπλισµούς και ξυλοτύπους, καθώς και ελαφρά γαρµπιλοδέµατα για τα γεµίσµατα των δαπέδων
όπως επίσης επιπλέον ράµπες ΑΜΕΑ.
2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ, δρύινα πατώµατα, (πλατεία- εξώστες θεάτρου) υπόλοιπες κατασκευές θυρών και
αντικατάσταση όσων παρουσιάζουν βλάβες (σε όλο το κτήριο), επενδύσεις ηχοαπορροφητικές σύµφωνα µε την
ακουστική µελέτη (πλατεία- εξώστες θεάτρου). Προµήθεια και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, ασφαλείας και
λειτουργίας όλων των κουφωµάτων (εσωτερικών και εξωτερικών), σύµφωνα µε την αρχική µελέτη, την χρήση του
χώρου και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και αντικατάσταση ή τοποθέτηση θυρών πρεσσαριστών.
3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ, ολοκλήρωση τµηµάτων ψευδοροφών (από γυψοσανίδες ή ορυκτές ίνες) µετά του
σκελετού τους όπου αυτός απουσιάζει ή παρουσιάζει φθορές, και αντικατάσταση τµηµάτων αυτών. Προµήθεια και
τοποθέτηση νέων σιδηρών θυρών, πυράντοχων θυρών, (πυροπροστασίας συνοδευόµενες από τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά πυραντίστασης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη της Πυρασφάλειας), ηχοµονωτικών θυρών (σε
όλο το κτήριο) σύµφωνα µε την µελέτη, την χρήση του χώρου και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Προµήθεια και
τοποθέτηση των κιγκλιδωµάτων (εξώστες, κλίµακες ράµπες ΑΜΕΑ), ειδών κιγκαλερίας ασφαλείας.
4. ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ ολοκλήρωση τµηµάτων ψευδοροφών από γυψοσανίδες ή ορυκτές ίνες όπου αυτές απουσιάζουν ή
παρουσιάζουν φθορές, και αντικατάσταση τµηµάτων αυτών που έχουν καταστραφεί από υγρασίες ή φωτιά
(βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων, πινακοθήκη, εξώστης)
5. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ, ολοκλήρωση εργασιών, αντικατάσταση θυρών ή υαλοθυρών (πχ είσοδος, φουαγιέ κλπ) και
υαλοστασίων νέων ή λόγω βλαβών, έλεγχος των υπολειποµένων κουφωµάτων αλουµινίου και αποκατάσταση ή
αντικατάσταση αυτών. Προµήθεια και τοποθέτηση των ειδων κιγκαλεριάς αλουµινίου, ασφαλείας και λειτουργίας όλων
των κουφωµάτων (εσωτερικών και εξωτερικών), σύµφωνα µε την µελέτη, την χρήση του χώρου και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.
6. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ, τοπικές ανακατασκευές και τελειώµατα επιφανειών όπου αυτές παρουσιάζουν φθορές από
υγρασίες (σε όλο το κτήριο).
7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ, τρίψιµο και αδιαβροχοποίηση (στίλβωση) καθώς και αδροποίηση
(αντιολισθητικότητα) όπου απαιτείται, των υπαρχόντων µαρµάρων (πχ υπογείου, καµαρίνια, καφενείου, κλπ).
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Ολοκλήρωση µαρµαροποδιών και αντικατάσταση σπασµένων τµηµάτων-ολοκλήρωση κλιµάκων. Τελειώµατασοβατεπιά.
Τοποθέτηση πλαστικών πλακιδίων δαπέδου (βιβλιοθήκη, αίθουσα διαλέξεων, πινακοθήκη), τοποθέτηση µοκέτας
στους διαδρόµους προσβάσεις εσωτερικά της αίθουσας µε συµβατές προδιαγραφές ως προς τη ακουστική,
πυρασφάλεια, αντοχή και αισθητική του χώρου και τις τεχνικές προδιαγραφές της παραγράφου Α.3 του παρόντος.
Επιστρώσεις µε πολυκαρβονικά φύλλα, καθώς και κατασκευή πλωτών και ηχοµονωτικών δαπέδων στην σκηνή
σύµφωνα µε την παρούσα τεχνική περιγραφή σκηνικών και την αντίστοιχη ακουστική µελέτη.
Για τις παραπάνω επιστρώσεις δαπέδου συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες τελικής διαµόρφωσης
δαπέδου (σκηνής – πλατεία – εξώστες) όπως: διάστρωση σκυροδέµατος, γαρµπιλοδέµατος πλάκες ορυτκοβάµβακα
κλπ) όπως η ακουστική µελέτη θα οριστικοποιηθεί από τον ανάδοχο, µετά από µετρήσεις στους χώρους.
8 ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ, προµήθεια-τοποθέτηση και αντικατάσταση σπασµένων διπλών ή απλών ή πολλαπλών
υαλοπινάκων σε όλο το κτήριο.
9 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, τοίχων σπατουλαριστά- πλαστικά, γυψοσανίδων, χρωµατισµοί ξύλινης στέγης (φουαγιε) –
βερνικοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών (πόρτες-κιγκλιδώµατα), επαναχρωµατισµοί τοίχων (τελευταίο χέρι) πχ
(υπόγειο-βιβλιοθήκη). Εξωτερικοί χρωµατισµοί τοίχων κτηρίου, µυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών,
βερνίκωµα ξύλινων δαπέδων (νέων και παλαιών ,πλατεία), λούστρα ξύλινων επιφανειών κλπ.
10 ΜΟΝΩΣΕΙΣ, έλεγχος των µονώσεων (π.χ. οροφής βιβλιοθήκης και θεάτρου)-ολοκλήρωση ή αντικατάσταση
µονώσεων. Τοποθέτηση τελειωµάτων - σοβατεπί-αρµοκάλυπτρων µεταξύ κτιρίων θεάτρου – πολιτιστικού κέντρου
(πχ αντισεισµικός αρµός) και γενικά όλων των οπών που διέρχονται αγωγοί αερισµού καθώς και επαλείψεις µε ειδικά
στεγανωτικά για την αποφυγή υγρασίας σε όλο το κτίριο. Αντικατάσταση τµήµατος θολωτής κατασκευής ΦΟΥΑΓΙΕ
λόγω σπασµένων τµηµάτων και εισροής νερών.
11 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, εντοιχισµένα ερµάρια για καφενείο τοποθέτηση ΒΑR, καµαρίνια (συρταριέρες –
καθρέπτες), µπάνια (συρταριέρες – καθρέπτες). 12 ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ που προβλέπει ή εγκεκριµένη αρχική
µελέτη και δεν έχει αναφερθεί παραπάνω, σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες, την κατάσταση του υπάρχοντος έργου,
για πλήρη λειτουργία του ολοκληρωµένου οικοδοµικού δοµήµατος, σύµφωνα µε τους ισχύοντες σήµερα κανονισµούς
όµοιων έργων, για την κατασκευαστική, αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση υπαρχόντων και νέων κατασκευών,
σε όλα τα τµήµατα του κτιριακού συγκροτήµατος.
Α.4 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Μ.Ε.Α
Σύµφωνα µε την αρχική εγκεκριµένη µελέτη προβλέπονται ράµπες για την προσβασιµότητα των ΑΜΕΑ καθώς και η
εγκατάσταση όλου του ειδικού εξοπλισµού που χρειάζεται για την εξυπηρέτηση των ατόµων.
Ο Ανάδοχός θα πρέπει να εξοπλίσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία τους χώρους που εξυπηρετούνται τα
ΑΜΕΑ όπως W.C (πολιτιστικό κέντρο), κυλικείο, foyer κτλ.
Ο Ανάδοχός θα πρέπει να τοποθετήσει στους προβλεπόµενους χώρους όλον τον προβλεπόµενο εξοπλισµό από την
αρχική µελέτη όπως κουφώµατα κάθε τύπου και εξοπλισµός για τα WC ΑΜΕΑ σύµφωνα µε τις οδηγίες σχεδιασµού
ΥΠΕΧΩ∆Ε Κεφ. 2,4,5,7,& 8, τον Κτηριοδοµικό κανονισµό Άρθρο 13,14,15,16,24 & 29, σύµφωνα µε τον ΓΟΚ Άρθρο
29 παρ. 5α , ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 81 1/88, και Εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών ∆ΙΑΠ∆ 4291.
β. πλήρη κατασκευή και αποπεράτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων περιλαµβανοµένου του ειδικού εξοπλισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αφορά τις υπολειπόµενες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηριακού
συγκροτήµατος του θεάτρου Λευκάδας οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν στο κτήριο για την αποπεράτωση και την
πλήρη λειτουργία του κτηρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της αρχικής εγκεκριµένης µελέτης, τα λοιπά τεύχη της µελέτης,
τα συµβατικά τεύχη και του ισχύοντες κανονισµούς, την συγγραφή υποχρεώσεων, µε τις ρυθµίσεις και δοκιµές για
παράδοση σε κανονική λειτουργία.
Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι υπολειπόµενες ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν ή να αντικατασταθούν
τµήµατα αυτών για την πλήρη και καλή λειτουργία του κτηρίου είναι οι εξής:
1. Υ∆ΡΕΥΣΗ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα καθώς και των ειδών υγιεινής και
κρουνοποιίας σε όλους τους χώρους W.C και ΑΜΕΑ και τις συνδέσεις µε το δίκτυο.
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ, ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, τοποθέτηση
αποσκληρυντή νερού και συνδέσεις µε τα µηχανήµατα κλιµατισµού.
3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα, και τις συνδέσεις µε
το δίκτυο λυµάτων.
4.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και εξοπλισµό, και τις
συνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα, για πλήρη λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος της Η/Μ εγκατάστασης.
Έλεγχος και αντικατάσταση τον ήδη εγκατεστηµένων µηχανηµάτων κλιµατισµού, µονώσεων αεραγωγών- στοµίων
συντήρηση ή αντικατάσταση, και θέση σε πλήρη λειτουργία αυτών.
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5.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟΥ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και εξοπλισµό,
και τις συνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα, για πλήρη λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος της Η/Μ
εγκατάστασης καθώς και έλεγχος τον ήδη εγκατεστηµένων µηχανηµάτων κλιµατισµού, αεραγωγών – στοµίων µε την
συντήρηση ή την αντικατάσταση, για την πλήρη λειτουργία αυτών.
6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και εξοπλισµό,
και τις συνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα, για πλήρη λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος της Η/Μ
εγκατάστασης. ‘Ελεγχος τον ήδη εγκατεστηµένων µηχανηµάτων κλιµατισµού, µονώσεων αεραγωγών- στοµίων µε
την συντήρηση ή αντικατάσταση, για την πλήρη λειτουργία αυτών.
7. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ-ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ Προµήθεια και εγκατάσταση δύο καυστήρων 400kW έκαστος. Προµήθεια και
συνδέσεις θερµικών σωµάτων στα W.C - FCU στα καµαρίνια. Έλεγχος και αντικατάσταση µονώσεων σωλήνων
θέρµανσης – κλιµατισµού. Έλεγχος και συντήρηση όλης την εγκατάστασης για την καλή λειτουργία.
8.ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ-ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη από την Πυροσβεστική
Υπηρεσία όπως αναλύεται στην παρ Α2.2.10 του παρόντος.
9.ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΙΝΗΣΗ, προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων κινήσεως και φωτισµού, παροχές
καλωδίων γενικών πινάκων- εφεδρικής γεννήτριας (Η/Ζ 250 KVA µαζί µε πίνακα αυτόµατης µεταγωγής από ∆ΕΗ ,
πλήρης µε πίνακα και όργανα λειτουργίας , τρίγωνο γειώσεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις αρχικής µελέτης.
Προµήθεια και εγκατάσταση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ., γενικές ασφάλειες αναχωρήσεων από υπάρχοντα
Γ.Π.Χ.Τ. στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου. Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων (υλικά επί τόπου) και προµήθεια και
τοποθέτηση των υπόλοιπων.
10.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, Ολοκλήρωση της εγκατάστασης µε τα απαιτούµενα εξαρτήµατα και εξοπλισµό, και
τις συνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα (Υ∆ΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ- ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ), για πλήρη λειτουργία
του ολοκληρωµένου συστήµατος της Η/Μ εγκατάστασης.
11. ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των απαιτούµενων Η/Μ κατασκευών που προβλέπει ή εγκεκριµένη αρχική µελέτη,
και τις συνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα και τα όµορα κτίρια (όπου προβλέπεται) πολιτιστικό κέντρο, για πλήρη
λειτουργία του ολοκληρωµένου συστήµατος της Η/Μ εγκατάστασης.
Στο συµβατικό αντικείµενο του αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες ολοκληρώσεις και εγκατάστασης του
Η/Μ εξοπλισµού καθώς και όλων των εγκαταστάσεων για την πλήρη λειτουργία του κτηρίου, δηλαδή εγκατάσταση
ηλεκτρικών πινάκων ολοκλήρωση συµβατικού φωτισµού, τοποθέτηση διακοπτών ρευµατοδοτών και όλος γενικά ο
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την αρχική εγκεκριµένη µελέτη και τα εγκεκριµένα
σχέδια. , και οι τυχόν απαιτούµενες για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις
Η/Μ εξοπλισµού, διατρήσεις και όλες εν γένει οι επεµβάσεις επί των οικοδοµικών στοιχείων αλλά και των λοιπών
εγκαταστάσεων του κτιρίου, καθώς και όλες οι σχετικές µε την αποκατάσταση τους εργασίες.
∆ιαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ∆ηµοτικού Θεάτρου Λευκάδας,.
Ο χώρος βρίσκεται στο τέλος της ∆υτικής παραλίας της πόλης της Λευκάδας και αποτελεί συνέχεια αυτού.
Περιλαµβάνει το κτίριο του κλειστού θεάτρου µε τον περιβάλλοντα χώρο του, τµήµα του δηµοτικού χώρου
στάθµευσης οχηµάτων, σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού 11.037,70µ2. Οι διαµορφώσεις που προτείνονται µε τη
παρούσα µελέτη καταλαµβάνουν συνολική έκταση 6577,00µ2.
Η υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος χώρου παρουσιάζει ανά τµήµατα διαφορετικό βαθµό ολοκλήρωσης.
Έτσι µόνο ένα µικρό τµήµα του έχει ολοκληρωθεί και δεν συµπεριλαµβάνεται στις παρούσες εργασίες, ενώ αντίθετα η
µεγαλύτερη έκτασή του είναι είτε εντελώς αδιαµόρφωτη είτε ηµιτελής. Προτείνεται η ολοκλήρωση του περιβάλλοντος
χώρου, τόσο των αδιαµόρφωτων τµηµάτων, όσο και των µερικώς διαµορφωµένων µέσα από µια ενιαία αισθητική
προσέγγιση, σύµφωνα µε τις σηµερινές προδιαγραφές προσπέλασης ατόµων µε ειδικές κινητικές ανάγκες.
Οι εργασίες για την ολοκλήρωση του χώρου περιλαµβάνουν καθαιρέσεις τµηµάτων στοιχείων σκυροδέµατος,
αποξηλώσεις δαπέδων, εκσκαφές, επιχώσεις- εξυγίανσης του εδάφους, κατασκευή υποβάσεων διαµόρφωσης νέων
επιπέδων, κατασκευή στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα (τοιχίων – θεµελίων – κλιµάκων κτλ.), επιστρώσεις
κλιµάκων και δαπέδων από λευκό χτυπητό µάρµαρο προέλευσης Κοζάνης, από βοτσαλόπλακες, από τεχνητό
κυβόλιθο µε ψυχρά υλικά, από ορθοκανονική λευκή χονδρόπλακα καθώς και από χυτό βιοµηχανικό δάπεδο. Θα
πραγµατοποιηθούν επιστρώσεις στηθαίων από µάρµαρο, κατασκευή ραµπών, κατασκευή κιγκλιδωµάτων καθώς και
ολοκλήρωση επιχρισµάτων, χρωµατισµών κτλ.
Το έργο περιλαµβάνει την πλήρη κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων (φωτισµός, ύδρευση, αποχέτευση όµβριων
κτλ.) του περιβάλλοντα χώρου καθώς και εργασίες πρασίνου µε την κατάλληλη φύτευση του χώρου και την πλήρη
κατασκευή δικτύου άρδευσης.
•

Αδειοδοτήσεις

Το έργο θα εκτελεστεί στο υπάρχον κτιριακό συγκρότηµα του Θεάτρου Λευκάδας σε ∆ηµοτικό Οικόπεδο εκτάσεως
11.037,70µ2
Εχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια µε αριθµό 315 / 98 , η οποία ενηµερώθηκε µε το αριθ. 1546/15.12 .11, ως προς το
Τοπογραφικό διάγραµµα και ∆ιάγραµµα κάλυψης λόγω έγκρισης του Αιγιαλού – Παραλία ( ΦΕΚ 46∆’ /12.2.09 )
Το συγκεκριµένο οικόπεδο του ∆ήµου έχει χωροθετηθεί από εγκεκριµένο Γ.Π.Σ ως χώρος πολιτισµού , έχουν δε
καθορισθεί ειδικοί όροι δόµησης σύµφωνα µε τις αριθµ. 7616/1606/16-3-98 και 939/4589/27-7-98 απόφαση
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
Του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν µέχρι σήµερα.
Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016
Εισηγούµαι την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε
τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό, ποσού 5.129.281,88 Ευρώ.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την έγκριση της µελέτης και των τευχών δηµοπράτησης, του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», σύµφωνα µε τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον
προϋπολογισµό, ποσού 5.129.281,88 Ευρώ και καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου µε ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισµό.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 8/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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