
 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ)» ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 174/2020 

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 54/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην «4η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021», υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει το έργο της κατασκευής νέου 
δημοτικού κτιρίου πολιτισμού με στόχο την κάλυψη παγίων αναγκών του δήμου σε ανάλογους χώρους και 
ταυτόχρονα την εξοικείωση των πολιτών του με την μουσική. Το κτίριο θα λειτουργήσει για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του Δήμου και θα διατίθεται σε σχολεία, συλλόγους και όργανα του δήμου, αλλά παράλληλα θα διατίθεται και ως 
επικουρική κτιριακή υποδομή του μουσικού εκπαιδευτηρίου και της Φιλαρμονικής του Δήμου, για πρόβες και 
διδασκαλία της μουσικής.  
Αναλυτικά τα στοιχεία του προς υλοποίηση έργου είναι τα ακόλουθα: 
 
Α.  Περιγραφή του έργου – ενδεικτικός προϋπολογισμός: 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Κατ’ Αποκ.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
Κατασκευαστικές εργασίες 
για πολυλειτουργικά 
κτίρια  

45211350-7 1 τεμ 2.500.000,00 € 

   ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.500.000,00 € 

   ΦΠΑ (24%): 600.000,00 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.100.000,00 € 

 
Β.   Επιθυμητή ημερομηνία ολοκλήρωσης του παραπάνω έργου: 

Έως δεκαοκτώ μήνες (18) μήνες από την υπογραφή της σύβασης.  
Η δε συνολική πίστωση του έργου με Κ.Α. 61.7311.0002 προβλέπεται να κατανεμηθεί ως εξής: 
- Για το έτος 2021: το ποσό των 100,00 € και 
- Για το έτος 2022: το ποσό των 1.000.000,00 €  
- Για το έτος 2023: το ποσό των 2.099.900,00 € 

Γ.   Λοιπά στοιχεία του προς ανάθεση έργου: 
 Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας μας, λόγω της  φύσης 
 των προς εκτέλεση εργασιών, για την σύνταξη της μελέτης του ανωτέρω έργου: 
 
 Απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία     
 
 ΔΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία 
 
       ΓΛΥΦΑΔΑ, 6/7/2021 
       Η  ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤ. ΤΗΣ  Τ.Υ.Δ.Γ. 
 
       
       ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Πληροφορίες: Κ. Καραλή  

Τηλ.: 213-2141416 

 
 

 
   
   
 
 
Προς:  Την Οικονομική Υπηρεσία 

   

      Χ 

Δήμος Γλυφάδας, 06/07/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 18931/2021
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