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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για κατασκευή έργου της Π.Ε.Α.Ν.Δ.
Το Σωματείο Π.Ε.Α.Ν.Δ. είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου επί των οδών Κούπα 33,
Γεωργ. Μπουσίου 20 και Νικολούδη, Αθήνα περιοχή Ερυθρός Σταυρός. Το
συγκεκριμένο ακίνητο είναι ενιαίος ισόγειος χώρος, συνολικού εμβαδού ~ 300 τμ.
Η πρόθεση είναι να ανακαινισθεί και να διαμορφωθεί, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ευμετάβλητος Πολυχώρος εκδηλώσεων, εκπαίδευσης και
δράσεων, να περιλαμβάνει τα μόνιμα γραφεία του συλλόγου, ένα μικρό χώρο
Ιατρείου καθώς και ένα αποθηκευτικό χώρο για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
τα αναλώσιμα του σωματείου.
Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Α.Ν.Δ., καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο που έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να υλοποιήσει τα
όσα περιγράφονται ακολούθως, να δώσει σχετική οικονομική προσφορά έως
και τις 9 Νοεμβρίου 2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να υλοποιήσει τα εξής :
 Μεταφορά των παλετών με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που ήδη υπάρχει στο
ακίνητο σε δικές του αποθήκες μέχρι την πλήρη ανακαίνιση του χώρου και
να τα ξανά επιστρέψει στο ανακαινισμένο ακίνητο με το πέρας των
σχετικών εργασιών.
 Αποτύπωση Αρχιτεκτονικών (εσωτερικά και τον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου)
 Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικών Προτάσεων για την καλύτερη λειτουργικότητα του
χώρου (εντός και περιμετρικά αυτού) σύμφωνα με τις ανάγκες μας
 Φωτορεαλιστική απεικόνιση των Αρχιτεκτονικών προτάσεων
 Μελέτη φωτισμού και σχέδια Η/Μ
 Μελέτη κατασκευής και εφαρμογής των προτάσεων
 Άδεια Μικρής Κλίμακας (για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν)
 Αλλαγή χρήσης τμήματος του ακινήτου
 Άδεια Λειτουργίας όπου απαιτείται






Μελέτη Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασία
Μελέτη Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Άνοιγμα καρτέλας στο ΙΚΑ
Επίβλεψη του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του

Κάθε υποψήφιος ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί το ακίνητο κατόπιν
συνεννόησης με το γραμματεία του Σωματείου Π.Ε.Α.Ν.Δ., προκειμένου να έχει
πιο πλήρη εικόνα του χώρου. Επιπλέον μπορεί να υποβάλλει μία τουλάχιστον
ολοκληρωμένη πρόταση με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά της. Η
υποβολή των προτάσεων θα γίνει αποκλειστικά στα γραφεία του σωματείου
(Διεύθυνση: Μακρυνίτσας 12-14, ΤΚ 11522-Αθήνα) σε μορφή φυσικού φακέλου
με έντυπο υλικό και έντυπη οικονομική προσφορά καθώς και συνοδευτικό
CDorUSB με σχετικά σχέδια και φωτορεαλιστική απεικόνιση.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:
Γραμματεία Π.Ε.Α.Ν.Δ.: 210-7796660 καθημερινά 10-2μμ και Δευτέρα 5-9μμ ή
στο e-mail: info@peand.gr
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