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ΘΔΜΑ: ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΡΟΣΗΗ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔΩ ΜΗ.Μ.Δ.Γ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ «ΠΡΑΞΗ: ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, ΦΤΙΟΛΑΣΡΙΚΗ, ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ, ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ, ΦΤΙΟΛΑΣΡΙΚΗ, ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ» 

 
Η Σεσνική Τπηπεζία ηος Γήμος Αμαπίος καη’ εθαπμογή: 

1) Της παρ. 8α ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016 όπως ηροποποιήθηκε από ηο άρθρο 108 ηοσ 

Ν.4782/2021 (δεδομένοσ όηι οι σπάλληλοι ηης αναθέηοσζας αρτής εγγεγραμμένοι ζηο μηηρώο 

ηης παρ. 8ζ ηοσ άρθροσ 108 ηοσ Ν.4782/2021 δεν επαρκούν) 

2) Της παρ. 10 ηοσ άρθροσ 221 ηοσ Ν. 4412/2016, 

3) Της Απόθαζης Υπ. Υποδομών και Μεηαθορών, ΓΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΔΚ 

4841/29-12-2017 η. Β΄) 

Θα πποβεί ζηη διαδικαζία δημόζιαρ ηλεκηπονικήρ κλήπυζηρ, μέζυ ηος ηλεκηπονικού 

μηηπώος Μελών επιηποπών διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν (Μη.Μ.Δ.Γ.) πνπ 

ηεξείηαη ζηελ Ιζηνζειίδα mimed.ggde.gr, για ηην επιλογή μελών επιηποπήρ (ηακηικών και 

αναπληπυμαηικών), διαγυνιζμού έπγος, ηηρ παπ. 8α ηος άπθπος 221 ηος Ν. 4412/2016. 

πγθεθξηκέλα, ε ειεθηξνληθή θιήξσζε αθνξά ηελ επηινγή ππαιιήισλ σο ηαθηηθώλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, γηα ηελ ζπγθξόηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Πξάμε: 

Κέληξν Πνιηηηζηηθήο, Φπζηνιαηξηθήο, Αζιεηηθήο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, 

Τπνέξγν 2: Κένηπο Πολιηιζηικήρ, Φςζιολαηπικήρ, Αθληηικήρ και Για Βίος Μάθηζηρ ηος 

Γήμος Αμαπίος». 

Ο πποϋπολογιζμόρ δημοππάηηζηρ ηος έπγος είλαη 1.600.000,00 Δςπώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%. 

Με ηελ Απόθαζε Έληαμεο κε αξηζκ. πξση. 8239/2762/A3/03.12.2018 (ΑΓΑ: 6ΒΞ9465ΥΙ8-

Ρ1Δ) ηεο Δηδηθήο γξακκαηείαο δηαρείξηζεο ηνκεαθώλ ΔΠ ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ, Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα & Καηλνηνκία, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, κε ζέκα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Κέληξν Πνιηηηζηηθήο, 

Φπζηνιαηξηθήο, Αζιεηηθήο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ», ην έξγν εληάρζεθε ζην 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Ανηαγυνιζηικόηηηα, επισειπημαηικόηηηα & καινοηομία», ζηελ 

πξόζθιεζε κε ηίηιν «Γεκηνπξγηθή Δπαλάρξεζε Γεκνηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο». 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζό ησλ επηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ Δπξώ  

(740.000,00 €) από ην Τποςπγείο Δζυηεπικών ΑΔ 1551 θαη κε ην πνζό ησλ νθηαθνζίσλ εμήληα 

ρηιηάδσλ Δπξώ (860.000,00 €) από ην Πεπιθεπειακό Ππόγπαμμα Ανάπηςξηρ (Π.Π.Α.) ηηρ 

Πεπιθέπειαρ Κπήηηρ. 
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Σν πποηεινόμενο έπγο, πεπιλαμβάνει όιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, 

ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαθαίληζε θαη αλαδηαξξύζκηζε κε ζθνπό ηελ επαλάρξεζε 

ζπγθξνηήκαηνο θηηξηαθώλ ππνδνκώλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακαξίνπ, ζηελ Κνηλόηεηα 

Φνπξθνπξά. Δλδεηθηηθή ζπληεηαγκέλε ζέζε έξγνπ X: 564810 Y: 3896548. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη βαζηθνί παξάκεηξνη ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο:  

 Πιήξεο αλαδηάηαμε ηεο εζσηεξηθήο δηακεξηζκάησζεο θαη δηαξξύζκηζεο ησλ ρώξσλ, ώζηε λα 

θαιύπηεη ηηο ζύγρξνλεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ λέσλ ρξήζεσλ πνπ πξόθεηηαη λα 

θηινμελήζεη  

 Πιήξεο εζσηεξηθή αλαδηακόξθσζε ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο , ώζηε λα είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ αλάινγσλ ρξήζεσλ κε ηηο λέεο όζν αθνξά 

ηα πιηθά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, αιιά θαη ηελ άπνςε εζσηεξηθήο αηζζεηηθή παξόκνησλ 

ρώξσλ.  

 Πιήξεο αλαλέσζε ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ κε ζύγρξνλα πιηθά πιήξσζεο θαη αληηθαηάζηαζε 

όισλ ησλ θνπθσκάησλ κε λέα ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ώζηε λα αλαδεηρζεί ε όςε ηνπ θηηξίνπ 

θαη επηπιένλ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο ζύγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ζεξκνκόλσζεο.  

 Δθ λένπ πξόβιεςε ηνπνζέηεζεο αλειθπζηήξα ζην ηξηόξνθν θηίξην, ώζηε λα είλαη 

πξνζβάζηκν από ¨Όινπο. Ο λένο αλειθπζηήξαο πξνβιέπεηαη ζηε ζέζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ  

 Μεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θιηκαθνζηαζίνπ ζην ηξηόξνθν θηίξην, ώζηε λα 

βξίζθεηαη αθξηβώο απέλαληη από ηελ θεληξηθή είζνδν θαη δηακόξθσζε απόιεμεο ζην δώκα.  

 Δλζσκάησζε όισλ ησλ επεκβάζεσλ ελίζρπζεο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζηνλ λέν ζρεδηαζκό.  

 Δλζσκάησζε όισλ ησλ απαξαίηεησλ ε/κ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεη ε λέα Η/Μ Μειέηε, 

ώζηε αθεηέξνπ λα κελ είλαη εκθαλή, αιιά λα κπνξνύλ λα απνδίδνπλ ζην κέγηζην ηελ 

ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ  

 Δθ λένπ δηακόξθσζε ηνπ Πεξηβάιινληα Υώξνπ ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα δηακνξθσζεί ε είζνδνο, 

θαζώο θαη επηκέξνπο πεξηνρέο ππαίζξηαο εθηόλσζεο αλάινγεο κε ηηο ρξήζεηο ηνπ θηηξίνπ  

 Γηεξεύλεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν δηεπζέηεζεο ησλ λέσλ ρξήζεσλ ππαηζξίσλ ρώξσλ  

 Πιήξεο πξνζβαζηκόηεηα ηνπ θηηξίνπ από ηνλ ππαίζξην ρώξν  

 Πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 41/2018 όζν αθνξά ηελ Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία ηνπ 

θηηξίνπ  

 

Οη παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα:  

α) ηελ αλάδεημε ηνπ θηηξίνπ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο εζηία ηνπξηζηηθήο, πνιηηηζηηθήο αιιά 

θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, θαη  

β) ηελ νπζηαζηηθή αλαδσνγόλεζε θαη ηελ αιιαγή πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ Ακαξίνπ ζα πνιηηηζηηθή / ηνπξηζηηθή πεξηνρή. 

 

Η αλσηέξσ ειεθηξνληθή θιήξσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 21 επηεμβπίος 2022 

θαη ώξα 10:00 π.μ. κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο mimed.ggde.gr. 

 

Η παρούζα όπως αναρηηθεί ζηο διαδικησακό ηόπο ηοσ Γήμοσ. 

 

 

http://www.mimed.ggde.gr/


Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ Σ.Τ.  

ΓΗΜΟΤ ΑΜΑΡΙΟΤ 

 

 

ΠΔΡΝΙΔΝΣΑΚΗ ΔΛΔΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ M.Sc. 
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