
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Δήμος Βοίου θα πραγματοποιήσει στις 14-01-2021 δημόσια ηλεκτρονική 

κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ, για τον ορισμό μελών της επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

Τίτλος του έργου 

 Ο τίτλος του έργου είναι:  

 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». 

 

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης) 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σεi  228.500,00 

Ευρώ με ΦΠΑ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη 

Εργασιών……..............................................................................................…134.548,71€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) ………....................................…… 

…..24.218,77€ 

Απρόβλεπτα  

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 

…….23.815,12€,, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 

156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  

............................................................. 

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού...................... 

1.691,59€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 

4412/2016 δεν προβλέπεται. 

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Νεάπολη  Δήμου Βοΐου 
 
 
 
 
 



Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 

Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, με τις κάτωθι παρεμβάσεις: 

- Εξωτερική θερμομόνωση κελύφους με γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 

7εκ. (εξωτερικοί τοίχοι κελύφους και οροφή της πυλωτής) 

- Θερμομόνωση δομικών στοιχείων με τοποθέτηση πλακών ορυκτοβάμβακα πάχους 

10εκ. στην πλάκα της οροφής του 1ου ορόφου 

- Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων. Τα υφιστάμενα ξύλινα κουφώματα με 

μονούς υαλοπίνακες, θα αντικατασταθούν από ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου με 

διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 27mm. 

- Αντικατάσταση μονάδας παραγωγής θέρμανσης. Θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος 

παλαιός λέβητας από νέο, σύγχρονο λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης με αυτοματισμό 

αντιστάθμισης, και θα αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι συλλέκτες, ο κυκλοφορητής, ο 

καπναγωγός και οι σιδηροσωλήνες λεβητοστασίου  

- Προσθήκη και αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων. Θα γίνει αντικατάσταση όλων 

των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων (11 τεμάχια) με νέες διαιρούμενου τύπου, 

τεχνολογίας inverter με υψηλό συντελεστή ενεργειακής απόδοσης EER, καθώς και 

εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων (8 τεμάχια) στους χώρους που δεν 

υπήρχαν 

- Αντικατάσταση φωτιστικών. Θα γίνει αντικατάσταση των λαμπτήρων της αίθουσας 

με νέους τύπου LED και αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων στο υπόλοιπο 

κτίριο με νέα φωτιστικά τύπου LED 

 
Η παρούσα δημοσιοποίηση - ανακοίνωση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Βοίου. 
                                                           
 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Βοΐου 
 
 

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Δήμαρχος Βοΐου 
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