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ΘΕΜΑ: Ένταξη στο ΕΣΠΑ τηρ Ππάξηρ «Παπεμβάσειρ αποκατάστασηρ για την αξιοποίηση τος 

Κςπιακούλειος Πολιτιστικού Κέντπος τος Δήμος Μεγαπέων» 

 

 

Με ηελ απόθαζε κε Α.Π. νηθ. 12463/20-11-2017 ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέαο Γηαρείξηζεο Σνκεαθώλ ΔΠ 

ΔΣΠΑ θαη Σ (ΑΓΑ: 6ΗΠ465ΥΙ8-ΓΓΩ), εληάρζεθε ε πξάμε κε ηίηιν «Παξεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Κπξηαθνύιεηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ» θαη κε θσδηθό 

ΟΠ 5001977 ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ (Σ)» ηνπ Δ.Π. 

«ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ηνπ ΔΠΑ 2014-2020. 

Η δξάζε έρεη επηιέμηκε Γεκόζηα Γαπάλε 376.134,00 επξώ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Σακείν 

πλνρήο.  

 

Η κειέηε κε ηίηιν «Παπεμβάσειρ αποκατάστασηρ για την αξιοποίηση τος Κςπιακούλειος 

Πολιτιστικού Κέντπος τος Δήμος Μεγαπέων (ςποέπγο 1)» έρεη  πξνεθηηκώκελε ακνηβή - αμία 

ύκβαζεο 90.143,05   € ρσξίο ΦΠΑ , ή 111.777,38   €  κε  ΦΠΑ 24% θαη  ρξεκαηνδνηείηαη από : 

 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη  Αλάπηπμεο  κε Κσδηθό ΟΠ 5001977 ζην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020»» 

(ΑΓΑ: 6ΗΠ465Υ18-ΓΓΩ) θαηά 21.964,00 € . 

 Ιδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ θαηά 89.813,38 € 

 

Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξεκβάζεηο αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ζην 

Κπξηαθνύιεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο «έξγν ηέρλεο» κε αμηόινγα 

κνξθνινγηθά ζηνηρεία λενθιαζηθήο αξρηηεθηνληθήο, βξίζθεηαη δε ζε θεληξηθή ζέζε ζηνλ ππθλό 

πνιενδνκηθό ηζηό ηεο πόιεο ησλ Μεγάξσλ θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηεο πόιεο ησλ 

Μεγάξσλ.  

ηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο ζα αληηκεησπηζζνύλ άκεζα ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία εμειηζζόκελα ζην ρξόλν 

ππνζθάπηνπλ ηελ αληνρή ηνπ. πγθεθξηκέλα ζα πινπνηεζεί έλα πιάλν εξγαζηώλ ην νπνίν ζα 

απνθαηαζηήζεη θαη ζα εληζρύζεη ην θηίξην κε ζθνπό ηελ παξαιαβή δεκόζηαο ιεηηνπξγίαο από ηελ κία θαη 

ηεο δηαηήξεζεο ησλ απζεληηθώλ κνξθώλ (θπξίσο ζηελ όςε θαη ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο) όπσο 

επηηάζζεη ε δενληνινγία δηαρείξηζεο κλεκείσλ. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ην Κπξηαθνύιεην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ζα αλαδεηρζεί σο έλα από ηα πην 

αμηόινγα θηίξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εληππσζηάδεη κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηεο 

πεξηόδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ, ελώ παξάιιεια ζα απνηειεί έλαλ θαηάιιεια εμνπιηζκέλν δεκόζην ρώξν γηα 
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πνιιαπιέο ρξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πνιηηηζκό (πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο, ζεαηξηθέο πξνβνιέο, 

παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο, δξάζεηο ησλ ηνπηθώλ ζρνιείσλ θαη ησλ ηνπηθώλ πνιηηηζηηθώλ θνξέσλ θά.) 
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