ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 176/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
7413/25-5-2020 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 18 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ' αρ. 59/19 απόφασης ∆.Σ. που
αφορά στη µελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»,προϋπολογισµού
6.332.000,00 Ευρώ (µε ΦΠΑ 24%)
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος εισηγήθηκε το θέµα και έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
«Η παρούσα αφορά την επικαιροποίηση της εγκεκριµένης µε την υπ’ 59/19 απόφαση ∆.Σ. µελέτης
«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε αρχικό προϋπολογισµό 5.760.000,00 ευρώ. Η
µελέτη υποβλήθηκε για χρηµατοδότηση στο Π∆Ε, ΣΑΕΠ 0221, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
2014‐2020” (ΕΣΠΑ), ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5044884, ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 2019ΕΠ02210035, µε χρηµατοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επικαιροποίηση αφορά κυρίως στις ΗΜ
εγκαταστάσεις, έπειτα από τις παρατηρήσεις της ∆ιαχειριστικής Αρχής. Ο νέος προϋπολογισµός της µελέτης
διαµορφώνεται στο ποσό των 6.332.000,00 Ευρώ.
Αντικείµενο της µελέτης είναι οι εργασίες ολοκλήρωσης του ∆ηµοτικού θεάτρου Λευκάδας και του
Περιβάλλοντα χώρου του, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου. Το ∆ηµοτικό Θέατρο
ανήκει στο κτιριακό συγκρότηµα του Πνευµατικού Κέντρου Λευκάδας, το οποίο βρίσκεται στο άκρο της δυτικής
παραλίας της πόλης της Λευκάδας, σε έκταση συνολικού εµβαδού 14.489,39τ.µ. Το υφιστάµενο συγκρότηµα
αποτελείται από ένα ενιαίο κτίριο που περιλαµβάνει τους χώρους του Πνευµατικού Κέντρου, το Κλειστό Θέατρο
µε το Φουαγιέ και την Βιβλιοθήκη. Επίσης υπάρχει και ένα ανεξάρτητο κτίριο κυλικείου (Τµήµα V) στο ανατολικό
όριο της έκτασης. Στον περιβάλλοντα χώρο µπορούν να διακριθούν οι µερικές διαµορφώσεις της κύριας εισόδου
του Πνευµατικού Κέντρου, οι ελάχιστες διαµορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου του Θεάτρου (πλατεία) καθώς και
το ∆ηµοτικό πάρκινγκ στη δυτική πλευρά της έκτασης.
Σήµερα οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Θεάτρου µε το Φουαγιέ εµφανίζονται ανολοκλήρωτες και µε
φθορές, λόγω της µη λειτουργίας του χώρου. Στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Περιβάλλοντας χώρος, στον
οποίο πέρα από το πλήθος των υπολειπόµενων εργασιών εµφανίζονται επιπλέον φθορές λόγω σεισµού αλλά
και πρόχειρες µη συµβατές διαµορφώσεις, επακόλουθο των προσωρινών χρήσεων που έχει δεχθεί ο χώρος κατά
την διάρκεια των ετών.
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Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται η ολοκλήρωση των υπολειπόµενων εργασιών του κλειστού
Θεάτρου δυναµικότητας 452 θεατών, καθώς και η ολοκλήρωση και συµπλήρωση των εργασιών του
Περιβάλλοντα χώρου συνολικά, µέσα στις οποίες εντάσσεται και η κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου µε τα
συνοδά του έργα. Η συνολική έκταση του προς διαµόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου, συµπεριλαµβανοµένου και
του Ανοιχτού Θεάτρου, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 7.000τµ και του χώρου στάθµευσης σε 4250τµ,
χωρητικότητας 170 οχηµάτων. Η χωρητικότητα του Ανοιχτού Θεάτρου θα είναι 848 άτοµα, µε δυνατότητα
τοποθέτησης πρόσθετων εκατό (100) θέσεων στις πλάγιες απολήξεις της κερκίδας. Για την εξυπηρέτηση του
κοινού του Ανοιχτού Θεάτρου προβλέπεται η διαµόρφωση επιπλέον WC στο υπόγειο του κτιριακού
συγκροτήµατος.
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Το έργο θα εκτελεστεί στο υπάρχον κτιριακό συγκρότηµα του Θεάτρου Λευκάδας σε ∆ηµοτικό Οικόπεδο
εκτάσεως 14.489,39 τ.µ., όπως αυτό αποτυπώνεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 145423 ΕΞ2019 ΥΠΟΙΚ 19/12/2019
(Α∆Α Ω1ΚΤΗ-ΚΗ4) ΚΥΑ παραχώρησης της έκτασης στο ∆ήµο Λευκάδας.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
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 τροποποίηση της υπ’ αρ. 59/19 απόφασης ∆.Σ. που αφορά στη µελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε την έγκριση της νέας επικαιροποιηµένης µελέτης και των τευχών
δηµοπράτησης, καθώς και τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό, ποσού
6.332.000,00 Ευρώ.»
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 αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19,
•
τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 59/19 απόφασης ∆.Σ. που αφορά στη µελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» µε την έγκριση της νέας επικαιροποιηµένης µελέτης και των τευχών
δηµοπράτησης, καθώς και τον καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης του έργου µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τον προϋπολογισµό, ποσού
6.332.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 176/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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